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উৎসর্গ 

হার অপরিসীম দুয়া ও অসীম সম্রেহের শুণে 

হৃদয়ের আবিলত! দূর হইয়। ভক্তিভ্াব প্রস্ফুরিত 
হইয়াছে, যিনি অভ্ঞান অন্ধকার নাশ করিয়' 

হাদয় নিশ্্নল ও পবিত্র ভতানালোক সঞ্চারিত 
করিয়। দিয়াছেন, যিনি সংসার সমুদ্রের 
অগাধ সলিল রাশির ভীষণ আবন্তে 

একমণ্ুর কগ্ধার হইয়া'পথ নি্শিন 
করিয়া দ্রিতেছেন, যিনি কৃপা 

করিয়! শনিজ করুণাকল্পতরুর 

সথশীতল চরণ ছায়ায় 

এ অধমকে আশ্রয় দান 

করিয়া চিরশ্রাস্তি বিদৃ্িত 
করিয়! দিয়াছেন, যিনি আমার 

মেঘাচ্ছাদিত ঘোরান্ধকারময় হাদয় 

আকাশে ফ্রুবঞ্ভারা *রূপে সর্বক্ষণ 

বিইক্জিত, যাহার পবিজ কবস্পর্শে 
অ।মার জ্ঞানচক্ষ্ু উন্মীলিত; নেই 

পরমারাধ্য, শ্রদ্ধাম্পদ, ভক্তিভাজন শ্ীম 

গুরুদেবের গ্রীচরশ কমলে 'এই অমুল্যরত্ব 
ভত্তি পুস্পাঞ্জলিরপে উৎসগাঁকত হইল। 

দাসাম্দাস উমাচরণ। 





ভূমিকা 
ভগবান তৈলঙ্গ স্বামীর নাম, তীখ্ার অপুর জংণগ। 

৪ অলৌকিক কার্যয কলাপ সন্দন্ধে কই ক্ষিছু কিছু 

অবগত :আছেন। স্বামীজীর জীবন চরিত এই প্রীগম 
প্রকাশিত না হইলেও তাহার ধান্ধাবাহিক জ্বীবশী, এতাবৎ 

কেহই প্রকাশ করিতে “সক্ষম হয়েন লাই। কেহ কেহ ষাহা? 
কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছন, 
তাহারও অধিকাংশ স্থল ভ্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ, অথচ 

এরূপ একজন মহাপুরুষের পবিত্র জীবশী, যে% একখানি 
অসূল্য গ্রন্থ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। জনসাধারণের, 
উপকারার্থ ইহা প্রকাশিত হইল। স্বামীজার জীবনের, 

অলৌকিক ঘটনাবলি আমি অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখিয়াছি! 
ও “বাকী, সমন্তই আমি স্বয়ং বহু আত্মাস ও অধ্যবসায় 

সহকারে হ করিয়া হুচারুরূপে যথাযথ বণনা কারতে 

চেষ্টী করিয়াছি । স্বামীজী একজন সিদ্ধ সাধক ছিলেন, 

তাহার লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, ক্রোধ ৷ অভিমান ছিল নাঁ। লোক: 
শিক্ষার জন্য ভারতে ষে মকল মহাত্মা আময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন ইনিও তাহাদের মধ্যে একজন। তিনি কামিনী 

কাঞ্চনের প্রভাবের অতীত ছিলেন।, তিনি শীতাতপে ব্রি 

হইতেন না। ভাল মন্দ আহারে তাহার কৌন দ্বিধা জ্ঞান 



গ/ ত 

ছিল নল; ইন্ড্রিয়গণ তাহার আয়ন্তাধীন ছিল, তিনি সংফতবাক্ 
ছিলেন, তিনি জীবন্দুস্ত পুরুষ ছিলেন এবৎ খধিগণের স্তায় 
তিনিণ্ড বাক্সিদ্ধ ছিলেন। এ হেন মহাপুরুষের... মধুময় 

জীবনের ঘটনাবলী. আলো চুন।...করিলেও পুণ্য. আছে এবং 
এতদ্বারা পবিত্র হইয়া লোকে কণ্ম্ জীবনের গন্ভবা পথ পিয়া 
লইতে পারে। মনুষ্য মাত্রই ইচ্ছা করিলে ফে জম্ম মৃত্যুর 

হাত হইতে শিক্কৃতি লাভ করিতে পারে তাহা তিনি স্পন্টই 
দেখাইয়! গিয়াছেন। তীহার মতে বাসনা ত্যাগই মুক্তি, লাভের 
প্রকৃষ্ট পথ । তাাগই ধর্ম, তিনিও ত্যাগী, তাই তিনি ধর্মবীর | 
নির্ববাণ বা মুক্তি তা লাভই হিন্দু ধণ্মের চরম উৎকর্ষ, সেই নির্বাণ 
ব! মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা তিনি বিশেষরূপে নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। ত্রহ্মতত্ব পিপান্থ ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী হিনু'দিপের 
ইহা মহাগোঁরবের বিষয় ও পরম প্রয়োজনীয়। তাহার 
মতে পাপী ও পুণ্যবান উভয়েই পরমার্থ লাভের সমান 
অধিকারী । তীব্র স্মাকানডক্ষা, দৃঢ়তা. এবং অনুরাগে 
সহিত যে কেহ “তাহার” শরণ লয় সেই শির্বাণমুক্তি 
লাভ করিতে পারে, ইহাতে পাত্রাপান্র ভেদ নাই, কেন না 
পরম পিতা পরমেশ্বর পাপী পুণ্যবান ভিম্ন ভিন্ন ভাবে 

সৃষ্টি করেন নাই, তাহার স্ষ্ট জীব সকলেই সমান, তবে 
অজ্ঞানান্ধকার বশত ভিন্ন ভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন পথ অন্নুসরণ 

করে, তাই পাপ পুণ্যে প্রভেদঃ কিন্তু তাহা বলিয়া পাগীর 
গরিত্রীণ নাই, ইহ! কখনই সম্তনপর নহে । মহাপ্াগ্ীরও যি 
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মৃত পনর জর অনতাগ জরে, ম্াগাগী ঘটি এন 
মূন 'টাহার' দাগ না) ডাহা হার (ও ভাযানর 

মু ্ নাডে ঝা বঞিত হা ?। ইহ! ধর মতা 

পরার এ মর ফি রগ র্ ইয়াছে। 
যী জীবনী ৫ ছাগাণ পর ধাধা গঙ্ 

বাদ বদিয়া বিশদ ফি! এই পথ ঘর ভাথারো 

ঘা $। হা হার ট্যানে। বাযু। 

রা! মুধোগাধা 



দ্বিতীয় মংস্করণ 

মহাত্ম। তৈগ্ন স্বামীর জীবনী গত ১৩২৩ বঙ্গে প্রত্ম 

প্রকাশিত হইয়াছিল উঠ! নিঃশেষ হওয়াতে দ্বিতীয় সংস্করণ 

প্রকাশিত হইল। বর্ধমান মংস্করণের ক্রটাতে সহায় পাঠকের 

করণা কটাক্ষপাত ঘাচ্ছা করি। বালা পাঠকদের নিকট 

আমিচির ধী। সাহিতোর উপন্যাগ ও কনিতাবনল যুগে 
সাধু সম্যাপীর ্ীবনী ও উপদেশ যে আত হইয়াছে 

ইহা শ্রাঘার বিষয়। ভগবান্ ম্বামীজীর কৃপায় আমাদের 

মতি গতি আর্ধাধর্মের অভিমুখী হইবে। তাহার এমূলা 
জীবনী ও উপদেশের নুতন মংঙ্জরণ দেশে ধর্ঘসংস্থাঠ 
সাহাযা করিলে শ্রম সার্থক হইবে। ইতি ভার ১৩২৫। 

শ্উমাঠরণ মুখোপাধ্যায় 



সুচীপত্র 
বিষয় পৃষ্ঠা 

মহবাত্স! তৈল স্বামীর জীবন চরিত 

ঈশবর* ্ নর 7 রে ১২ 

সৃষ্টি 2 বর 0 4 ১৩২ 

সংসার * ... ০২০১৪: 
গুরু ও শি 7 4 তে ১৬৫ 

চিত্ত ্ 2 2 

ধর্ম... রর রর ১৮১ 
উপাসন। ৫ রঃ ৮. ১৯২ 

পৃথ্বজন্ম ও পরজন্মা .,, রি ২০৯ 

নাতবোধ ২২ 2 রঃ ১, ২২০ 

ওম্ময়হ 842 রা রা ২২৮ 

কয়েকটি সার ক দির ক ২3৬ 

তধুচ্ভান ... 7 2 ২৫৬ 
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 মহাত্বা 

টতিললঙ্ষ জ্া্গীন্র জীহ্বন ক্রিভ। 

মহাদেব মহাত্রাণ মহাষোগিনমীশ্বরমূ 

ম্হাঁগাপহরং দেব মক্কারায় নমো নমঃ 

মা পিপি টোপ 

প্রথম অধ্যায় 

* ভারভৈবইতিহাস পর্যালোচন! করিলে দেখা যার যে কোন 
এক বিশিষ্ট ধর্্মভাব যখন ম্লান হইয়া আসিতে থাকে, জন 
সমাজে এক প্রকার বিদ্বেষবহ্থি জ্বলিয়া উঠিয়া! মান্বমগুলী 

যখন হীনতার সোপান অবলম্বন করতঃ নিম্বগামী হইতে থাকে, 
তখন আপু সাধারুণকে ধন্মশিক্ষ। দিয়। তাহাদিগকে উন্নতির 

মঞ্চে: উঠাইবার জন্তা আবশ্যকমত মধ্যে মধ্যে ধর্শাবীরগুণ 

আবিভর্তি হইয়া জগতের কল্যাণকর কার্যে ব্যাপৃত হয়েন। 
এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের অথব! ইহার যথাযথ দৃষ্টান্ত 
সংগ্রহের জগ্য আমা(দিগের বিশেষরূপ কোন অনুসন্ধানের 

প্রয়োজন. হইবে না। এই পুণ্যতৃমি ভারতবর্ধ হইতেই “ক 
এই কথাগুলি বিশেষরূপে, প্রমাণিত হইবে। 



পাটা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত 

প্রভূ চৈতন্তদেব, শ্ষরীচার্যয, রামীমুজ, কথীর, তুললী- 
দাস, না; মহাত্মা স্বামী, ভ' ভাস্করানন্দ 
বানী, সাধক প্রসাদ. শ্ীমৎ রাম:: নস ১প্রমহং ংস্দেব, বিজয়, 

কৃষ্ণ গোস্বামী, হিবেবীনন্দ, স্বামী, বাম), বিশে, গলা 

প্রভৃতি মহাপুরুষদিগর নাম ভারতবাসী হিন্দু, মাত্রেই অবগত 
আছেন। পরমপিতা পরমেশ্বরের মহৎ উদ্দেশ” সংসাধনের 

অন্য ইহারা আজন্ম কিরূপ স্থার্থত্যাগ ও ছুঃখ কষ্ট স্বীকার 
দা তাহাও অনেকের অবিদ্িত নাই । তীহাদের 
অমানুষিক কার্যকলাপ দর্শন করিলে তীহারা যে ভগবানের 

ংশ্বরূপা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! সহজেই 

অনুমান কর! যায়। কিন্তু প্রথম_ হইতে শেষ পত্যন্ত আপন 

সাপন_ জব ঈীবনতরী কিরূপে_ চালিত ঠ করিয়া পরিশেষে ভারা 
এরূপ এশী শক্তি লাভে সর্্থ (হইয়াছিলেন, কোন্ বিশ্ষটি গুণে 
তাহার! জনস্কর্ধারণের, নিকট সমাদৃত, হইয়াছিলেন, অথবা.কোন্ 
পন্থা অবলম্বন.. করিয়া তাহারা, পরিশেষে পরমপদ লাভে 

কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন তাহ। সম্যক্ রূপে কেহই অবগত নহেন। 

ইহার কারণ এই মহাপুরুষগণ নিজ নিজ কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে 

কেহ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।' তবে কাহারও কাহারও 

শিষ্যাবলীর মধ্যে কেহ কেহ যাহ! কিছু সংগ্রহ করিতে নারির 

ছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন । 

বর্তমান দমাজচরিত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া 

যার ষে হিন্দুধর্ম যেন হীন, হিন্দুধর্শের গৌরব-রবি যেন 
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অস্তাচলগামী। “কিন্তু হিন্দুর আকাম্থা আছে, উৎসাহ আছে, 
অধ্যবসায় আছে। আধুনিক পরিমার্জিত হিন্দু ধর্মাবলম্বী 

হিন্দুসন্তানগণ তাহাদের স্ব স্ব আকাক্জা ও উদ্ভম উপলক্ষ 
করিয়াই যেন ধশ্মের পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক । বাস্তবিক, 

তীব্র আকাঙ্খা ও অধ্যবসায় অবলম্বন 'করিয়া “সাধনার 
পথে অগ্রসর হইলে হিন্দু মাত্রেই যে পরিশেষে পরমার্থলাভে 

কুতকাধ্য হইতে পারেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর 

কেবল হিন্দু ধর্্মাবলম্বিগণই ব| কেন, ধর্্পিপান্থ ব্যক্তিমাত্রেই 
ন্দ স্স ধর্্দে সস্থাস্থাপনপূর্ববক, লক্ষ্য স্থির করিয়া, কর্তব্য 
অগ্রসর হইলেই সময়ে অভীষ্ট লাভে সফলকাম হইতে পারেন | 
ধন্মগত কোন প্রকার বিভিন্নত। অসম্ভব, কেন না সকলু ধর্্েরই 
গন্তব্যস্থান এক | তবে ধন্মভেদে প্রণালী ও কার্য কলাপ মাত্র 

বিভিন্ন। নতুবা পরমার্থ লাভ ১»কল ধর্মেরই চরম ও মুখ্য 
উদ্দেশ্য । | 

সম্প্রদায় বিশেষে হিন্দুদ্বিগকে পৌত্তলিক বলিয়। থাকেন ! 
কিন্ত তাহারন্দ্প্রতিম পূজার প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন। 

পরমত্ন্ব মানব ইন্দ্রিয়ের, বাক্য. ও মনের অতীত। তাহাকে 

কেবল তীহারই শক্তি দ্বার! ধারণা কর! যাঁয়। হিন্দুরা এক 
একটা শক্তির প্রতিম! নির্মাণ করিয়া তাহ সম্মুখে রাখিয়া সেই 
গক্তির পুজা করে, তাহারা প্রতিমার পূজা করে না। অদ্ভুত 
ক্ধান ও কবিত্বপুর্ণ এই প্রতিমামাহাত্ত্য সম্যক্ হৃদয়জম করা 
বড়ই দুরূহ । এক একটা প্রতিম। এক একটী শক্তি ও সত্যের 
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নিদর্শন মাত্র । অগ্নি যেমন তাহার দাহিকা শক্তি হইতে অভিন্ন, 
পুষ্প যেমন তাহার সৌরভ হইতে 'অভিন্ন, চিনি যেমন তাহার 
মিষ্টতা শক্তি হইতে অভিন্ন, এই শক্তিও সেইরূপ ভগবৎশত্তি 
হইতে অভিন্ন । যে কোন বিষ্তা, শিক্ষার নিমিত্ত তাহার অক্ষর 

চাই, গ্রন্থ চাই, শ্রেণী চাই, প্রণালী চাই, পরিশ্রীম চাই, 

অধ্যবসায় চাই), কিন্তু.যে..বিদ্যা,সকল বিদ্যা. অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
যে. বিদ্যার নিকট অপ্র স্কুল, বিদ্যাই পরাভূত, যে বিদ্যা "লাভ 

করিলে অপর কোন বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, সেই 

ছে তত্ববিদ্যা] শিক্ষার জন্য কি.কিছুরই আবশ্যক নাই? 

হিন্দদের প্রতিমাগুলি, সেই পরম বিদ্যার অক্ষর, ধন, শান্ত 

তাহার গুন, বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহার, শ্রেণী, পুজ! - রী বা সাধনা 

তাহার অধ্যবসার। | স্থং ল (ধারণা মতে ও শি 
সহিত অন্যান্য ধর্দের : একটু পার্থক্য ও বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। 
অন্ত ধর্মের পন্থা বা প্রণালী রালক, যুবক, বৃদ্ধ, মূর্খ, জ্ঞানী 

প্রভৃতি অভেদে এক, কিন্তু ক্ষেত্রের উর্ববরতুঃ “ & অনুর্ববরত 

ভেদে যেমন বীজ বিশেষের প্রয়োজন হয়, হিন্দু ধশ্মেও সেইরূপ 

অধিকারিতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও ভিন্ন ভিন্ন সোপান 

নির্দিষ্ট আছে। যাহার যেরূপ ক্ষেত্র, যাহার ষেরূপ শিক্ষা, 

যাহার যেরূপ বিশ্বাস ও যাহার যেরূপ মানসিক শক্তি সে 

সেইরূপ সোপাঁন ও পন্থা অবলম্বন করিবে। হিন্দু ধর্মের 
জী 

সোপানগুলি এরূপভাবে গঠিত যে ইহার সকল সোপানেই. এমন 
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কি অতি.নিন্্তম সৌপান.হইতেই মানুষ... সামাস্ ..মার চে 
করিলে কর্মনিন্ত. ও. সচ্চরিত্র..হইতে...প্টরে। এই সকল 

সোপানাবলদী অতিক্রমের সঙ্গে সজেই মানুষ নিস্পাপ হইন্তে 

পারে. এবং প্রকৃত মানুষ হইতে পারে ।, " আন্তরিক নাস্তুরিক_ বিশ্বাস, 

শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠাসহ অধ্যাত্মমার্গ অবলম্মন করতঃ স্বন করতঃ প্রকট 
প্রক্রিয়া ব! প্রণালী অনুসারে সাধনা! করিলে যে সহজেই ভগবৎ 

লাভ কর ঘাঁয় তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমানের 

এই পুস্তকের অধিনায়ক মহাত্ম। তৈলঙ্গ স্বামী ইহার জাজ্বল্যমান 
দৃষ্টান্ত । তীহার হৃদয়সরোবরে যে এক প্রফুল্ল-কমল-কোরক 
প্রকাশিত হইয়াছিল ভগবত্ভক্তি সহযোগে উহা প্রস্ফুটিত 
হওরার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অন্তঃকরণে সাধুৰৃত্তি সফুহ প্রস্ফুটিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। সেইরূপ করুণাময় ভগবান নর নারীর 
হৃদয়ে যে প্রেমবীজ রোপণ করিয়াছেন উপযুক্তরূপ কর্ষণ হইলে 
উহ1 অবশ্যই অস্কুরিত হয় । 

৮ মহাত্মা তে তৈলঙ্গ স্বামীর নাম অনেকেই অবগত আছেন। 
তাহার অত্যাট্য প্রভাব ও অমানুষিক কার্যকলাপ সন্বন্ধেও 
অনেকেই কিছু কিছু শুনিয়া থাকিবেন। এঁশী শক্তি সম্পন্ন 

এই মহাত্মা অত্যতুত স্বার্থত্যাগ, অমানুষিক অধ্যবসায় ও 
সহিষ্ণত। সহকারে কিরূপে আপনার কর্তব্য স্থিরীকৃত করিয়া- 

ছিলেন, একমাত্র গ্ুবলক্ষ্য করিয়া! পরিশেষে কিরূপে জরা 

মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এই 
পুস্তকখানিতে যথাসম্ভব তাহা! বিবৃত হইয়াছে। : 



৬ মহাত্মা তৈল স্বামীর জীবন চারিত 

" বিগত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের 

অন্তর্গত বিজনা নামক জনপদস্থিত হোলিয়া নগরে নৃসিংহধর 
নামক এক জন সঙ্গতিশখলী বিখাত জমিদার বাস করিতেন । 

তিনি জাতিতে ব্রান্ণ ছিলেন। দয়া, সৌজন্য ও পরোপকার 

বাসিংহধরের অঙ্গের আভরণ ছিল এবং তিনি এক জন উদদীর- 

হৃদয়, কর্তবানিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, ধার্মিক ও. পরম নিষ্ঠাবান' পুরুষ 
ছিলেন। তিনি ছুইটি দার 'পরিগ্রহ ক্ধরিযাছিলেন। প্রজা পুগ্তকে 
লইয়! নৃসিংহধর মহ! আনন্দে কালাতিপাত করিতেন । অনন্তর 

৯৫২৯ শতাব্দীর অর্থাৎ বঙ্গীয় ১১১৪ সালের পৌষ মাসে 

তাহার প্রথম! সহধর্মিণী একটা পুন্র লাভ করেন। তখন 

কে জানিন্ভ'যে কালে এই শিশু ভারতের একটা সমুক্স্বল রত্ব 
হইবে। তখন কে জানিত যে এই শিশু ধশ্মজগতকে ভ্হানা- 

লোকে সমুদ্ভীসিত করিয়া ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ 

তাহারই অংশ সম্ত.ত হইয়! জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । বলা বালা 

এই শিশুই আমাদের “তৈলল স্থাসী”। এ 
_ নবজাত পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া হ্বসিং৪র্ধরের আনন্দের 

সীম! রহিল না। এই উপলক্ষে তিনি দীন দরিদ্রদিগকে বহু 

অর্থ বিতরণ করিলেন। অনস্তর যথোচিত কৌলিক ক্রিয়া 
সম্পাদন করত; ন্ৃসিংহধর .পুত্রের নামকরণ করিলেন 

পতৈলঙ্গধর”। তৈলজপর বাল্যকাল হইতেই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও 
শান্তস্বভাব ছিলৈন। তীহার স্মৃতিশক্তি অতীব প্রখর ছিল । 
তিনি একবার যাহ! শ্রবণ করিতেন অনায়াসেই তাহ! কণ্ঠস্থ 
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করিতে পারিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হ্বদয় 

পরছবুঃখে কাতর হইত এবং সময়ে সময়ে তিনি নির্জনে বসিয়া! 

একাকী কি যেন চিস্ত! করিতেন। কিছুদিন পরে ন্বসিংহধরের 
দ্বিতীয়! সহধপ্মিণী এক পুত্র লাভ-করেন।. 'ভীহার নাম রাখিলেন 
্রীধর। 

' *টতলঙগধর ক্রমশঃ কৈশোর অতিক্রম কা যৌবনে পদার্পণ 
করিলেন । যৌবন সঞ্চংরের সাজ সঙ্গে তীহার মানসিক 
প্রফুল্পতা বৃদ্ধি হওয়া দুরে থাকুক তাহাঙ্কে সমধিক অন্যমনস্ক 

দেখা যাইত। তৈলঙ্গধরের এইরূপ অন্যমনস্কতা ও বিমর্ষভাব 

দেখিয়া নৃসিংহধর বড়ই ক্ষুৰ হইলেন, এবং পুত্রের প্রফুল্পতা 

আনয়ন করিবার নিনিত্ত বিবাহের প্রস্তাব করিক্তলন | কিন্তু 
টতৈলঙ্গধর তাহাতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। নুসিংহধর 
তাহাকে বার বার বিশেষরূপে অনুরোধ করাতে তিনি এক 

দিবস তীহাকে বলিয়াছিলেন, “এই ক্ষণতুগ র্ নুশ্ুর, 

যখন _ কিছুমাত্র স্থিরত! "নই তখন.অনর্থক ইহাকে মায়াজালে 
আবদ্ধ, করিহকর ও প্রয়োজন কিঠ  যুহা অবিনশ্বর. ও. চিরস্থায়ী 

তাহারই অনুসন্ধান প্রয়োজন, আমি তাঁহারই অনুসন্ধান করিব 1৮, 
ব্সিংইবরবহ চেষ্টী করিয়াও পুত্রের মত পরিবর্তনে কৃতকার্ধ্য 
না হইয়া মন্্াস্তিক, ছুঃখ্িত হুইলেন কিন্তু তাহীর প্রথম 
সহধন্মিণী বিদ্ভাবতী ( তৈল্জধরের মাত। ) বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী 

ও «পরম ধার্টিকা রমণী ছিলেন। তাহার সরলতায়, তাহার 

মছ মধুর ভাবে, তাহার স্লেহমাখা কথাবার্ডায় সংসারের 
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সকলেই মুগ্ধ ছিল। বিদ্যাবতীর সংসারে দাস দাসীর অভাব 
ছিল না; কিন্ত সংসারের অধিকাংশ কার্যযই, তিনি নিজ হস্তে 
সম্পাদন করিতেন ।. দামদাসীগণের প্রতি তিনি কখনও রূঢ় 

বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। তাহাদিগকে তিনি নিজ পুত্র 
কন্যার ন্যায় স্েহ করিতেন এবং তাহারাও বিনিময়ে তাহাকে 
জননীর ন্যায় ভক্তি করিত। সাংসারিক কাধ্যে ব্যাপুত 
থাকিয়াঁও বিদযাবতী যথারীতি ধর্মানুষ্ঠান করিতেন । পতিভক্তি 
তাহার )ঈীবনের প্রধান কর্তব্য ছিল। তীহার শারীরিক লাবণ্য 
ও মাধুর্য সন্দর্শনে তীহাকে দ্রেবী বলিয়! ভ্রম হইত। তাহার 
দৃষ্টি যেন স্বর্গীয় তেজের সঞ্চার করিত । বিদ্যাবতীর অভ্ঞঃকরণে 
কি যেন একঞ্রধাময় সধাকর অস্ফুট আবরণে আচ্ছাদিত ছিল: 
তাহার সর্ববান্ত দিয়া যেন সেই পুণেন্দুর দিব্য মুছু কিরণরাশি 

ফুটিয়া বাহির হইত। বিদ্যাবতী প্রত্যহ শিবপুজ। না করিয়া 

জলগ্রহণ করিতেন -শা। কৃতীগ্তলিপুুটে তদগতচিত্তে যখন 
তিনি পুজা ও স্তব করিতেন তখন তাহার হৃদয়ের নিঝরিণী 
হইতে যেন ভক্তি উচ্লিত হইয়! দরবিগলিত 'খারেলারাক্ররূপে 
প্রকাশিত হইত। সে নয়ন জলে বিদ্যাবতীর গণ্স্থল ভাসিয়া 

বাইত। পুজ! কালে তাহার মুখপ্রভা যেন আরও উদ্ভ্বল 
হইয়! উঠিত। এই সরলতা মাখা জ্যোতির্মময়ী মাধুরী প্রতিম! 
খন ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন তখন তাহার মুখমগুলে এক প্রকার 
অত্যাশ্চর্ধ্য জ্যোতিঃ ফুটিয়।' উঠিত এবং সমুদয় গৃহ যেন 
আলেশকিত হইয়া উঠিত। সে সময় তৈলজধর ব্যতীত আর 
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কেহ তাহার স্মখীন হইতে সাহসী হইত না। এই পতিভক্তি- 

পরায়ণা রমণী-কুলোন্ভ্বল! সাধ্বী যে স্বর্গীয় কোন দেবী মৃত্ভিমতী 
হইয়া বিদ্যাবতী রূপে ধরাতলে প্রকাশিত হইয়াছিলেন তাহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । * 

 বিদ্যাবতী বু পুর্বব হইতেই পুলের মানসিক ভাব লক্ষ্য 
করিতেছিলেন এবং তাহার কাধ্যকলাপ দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন 
যে তৈলঙ্গধর ধণ্ম পথের পথিক হইতে চলিয়াছে। সে বুথ 

সাংসারিক মায়ামোহে আবদ্ধ থাকিতে. ইচ্ছুক নহে । কিন্তু 
তাহাতে বিন্দ,মাত্র ছুখিত। হওয়া দুরে থাকুক বিদ্যাবতী বরং 

সমধিক আনন্দিতা ছিলেন । নুতরাঁং তৈলঈঈধর বিবাহ করিতে 

অনিচ্ছ প্রকাশ করায় তিনি কিছুমাত্র আশ্চ্য্যান্দিতু/ বা দুঃখিতা 

হইলেন ন। | কিন্তু স্বামীকে তজ্জন্য বিমষ দেখিয়া এক দ্বিবস 

তিনি তাহাকে নিভৃতে ভাকিয়! কহিলেন, “ তৈলজধর বিবাহ 

করিবে ন! বলিয়া! তোমার এত দুঃখিত ও হতাশ হইবার কারণ 

কি? প্রকৃত পক্ষে বিবাহের উদ্বোশঃশক? যদি বংশ রক্ষাই 

বিবাহের'উদ্রেশ্ হয় তবে শ্রীধরের বিবাহ দিলেই ত সে উদ্দেশ্ঠ 

সিদ্ধ হইবে । বিবাহ করিতে ধখন তৈলঙ্গধরের একান্ত অনিচ্ছা 

তখন জোর করিয়া বিবাহ দিলে কি তাহার মানসিক প্রফুল্পতা 

আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে ?-_কখনই না। বরং তাহাতে: 
আরও বিষময় ফল উৎপন্ন হইবারই সম্ভাবনা । বিশেষতঃ সে. 
যে পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে তাহাতে কৃষ্থীটাধ্য হইতে! 

পারিলে ভবিষ্যতে বংশের, কেবল বংশের কেন সমগ্র ভারতের | 

প্প্পীপস শি 
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এক্টা সমুজ্্বল রতু হইয়া! উঠিবে। জনক জননীর ইহা কি 
কম গৌরবের রা সৃতরাং তাহার সে কার্ষ্যে বাধা দেওয়া 
ব! বিন্দ্রমাত্র বিদ্ব উৎপাদন করা আমাদের কোন মতেই কর্তব্য 
নহে। বরং যাহাতে সে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া পরিশেষে 

সফলকাম ছইতে পারে তাহা রই যখোচিত চেস্টা কর! ক্তৃব্য,1” 

গুণবতী স্ত্রী এইরূপে স্বামীকে নান' প্রকারে বুঝাইয়া তৈলঙ্গ- 
ধরের বিবাহ বিষয়ে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। নৃসিংহ- 
ধর ও সহ্ধর্ষ্িনীর এতাদৃশ প্রবোধ বাক্যে যার পর নাই 

আহ্লাদিত হুইয়! এইরূপ শুণবান পুত্রের পিতা! বলিয়। নিজেকে 

মহাসৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করিলেন। ' অনভ্তর কিছু দিন 

পরে হৃসিংহধুরু তাহার দ্বিতীয় সহ্ধর্টিণীর অনুরোধে শ্রীপরের 
বিবাহ দ্িলেন। জ্রীধরের বিবাহে বিদ্যাবতী ও তৈলজধর 
উভয়েই পরম আনন্দ লাভ করিলেন । 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৈলঙ্গধরের হৃদয়ে ধন্মপিপাসা 
 বলবতী হইতে লাগিল » তিনি যেম অন্তরে অন্তরে কোন 

অমূল্য রত্বের অভাব বোধ করিতে লাগিলেন । প্ডধন আহার 
বিহার শয়ন অধায়ন প্রভৃতি কিছুতেই যেন তিনি তৃপ্তি লাভ 
করিতেন না। যখন বিদ্যাবতী দেখিলেন যে তৈলঙ্গধবের প্রাণ 

বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তখন তিনি তাহাকে যথোপবুক্ত উপদেশ 
প্রদান করিতে লাগিলেন। তৈলঙধরও যেন হাত বাড়াইয়া 
স্বর্গ পাইস্টেঁ্। বিদ্যাবতীর' উপদেশ বাক্য সমুহ যেন তাহার 
কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। মাতার উপদেশ বাক্য শ্রবণকালে 
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তৈলজধর এক অনির্ববচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন । এতদিনে 

যেন তাহার হুদফ্লের গভীর ব্যাকুলতা ভেদ করিয়া বিদ্যুন্মালা 

চমকিয়া উঠিল। মাতার উপদিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া! ঘতই 
তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই যেন তাহার হৃদয়ে নূতন 
আলোক সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাহার মনোতুত্তি সমূহ ও 
সঙ্গে সঙ্গে যেন স্বর্গায় উচ্চ মঞ্চে উন্নীত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ 

ভগবৎ প্রেম হিল্লোলে তৈলজধনুরর হ্ৃণঁয় নৃত্য করিয়া উঠিল 
ভগবশ প্রেমামূত পানে তাহার ভক্তিভাব প্রস্মুরিত হইতে 

লাগিল। , , 
তৈলঙজ্গধরের "এই কুখের দিনে হঠা ছুঃখের ছায়াপাত 

হইল । তাহার ভগবৎ প্রেমলিপ্প, হৃদয়াকাশে হঠাৎ একটী 
ঝঞ্চা উঠিল। নৃসিংহধর হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। 

যথোপযুক্ত চিকিৎসা চলিতে লাগিল কিন্তু পীড়ার উপশম হও 

দুরে থাকুক বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যত্বুবা 
শুশীধুর কোন ত্রটা হইল না কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দশিল 
ন1। পীঁড়ীর পঞ্চম দিবস সন্ধার প্রাক্কালে নৃসিংহধর স্ত্রী পু 
প্রভৃতির মায়াপাশ ছিন্ন করতঃ এই মায়াময় সংসার পরিত্যাঃ 

করিয়া অনস্তধধমে চলিয়া গেলেন। তৈলজধরের বয়£ক্রঃ 
তখন ৪০ বসর।  ন্বসিংহপরের মৃত্যুতে হোলিয়া নগরে: 

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শৌকে মুহমান হইল । আপাম 

সাধারণ সকলের মুখেই গভীঘ্চ শোক চিহ্ন প্রকাশ পাই 
'লাগিল। পতিভক্তিপরায়ণা বিদ্যাবতী স্বামীর মৃত্যুর প 
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হইতে এক প্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। এই সময় হইতে 
তিনি কেবল এক ভগব্ৎচিস্ত। বাতীত ঘংস'রের অপর কোন 

কাষ্যে মনোনিবেশ করিতেন না। 

পিতার মৃত্যুর পর হইতে তৈলঙ্গধরগ মাতার সহিত একাগ্র 
চিন্তে ভগত্রৎচিন্তায় রত হইলেন । এইবরূপে আরও দ্বাদশ 

বৃ্সর অতীত হইলে ভক্তিমন্তী দেবীপ্রতিমা বিদ্যাৰতীও 

ভবধাম পরিত্যাগ পুর্বকক শাশ্বত ধামে গমন করিলেন । মাতার 

মৃত্যুতে তৈলঙগধর যেন জগ শুম্তময় দেখিলেন, পৃথিবী যেন 
তাহার চক্ষে ঘৃর্ণায়মান বলির বোধ হইল । সংসার মেন তখন 

তাহার নিকট বিষবত বোধ হইতে লাগিল। তাহার প্রাণ মন 

জগতের মায়া, পরিত্যাগ পূর্বক উদ্ধাকাশে উড্ভীয়মান হইল । 
মাতার যে স্থানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেই স্থানি তখন 

তৈলঙজধরের পরম পবিত্র ও অতি মনোরম স্ঠান বলিয়া বোধ 

হইল । সেই দিন হইতেই সংসার সম্বন্ধ ছিন্ন করতঃ চিতার 
 ভস্মরাশি মস্তকে ধারণ ধূর্ববক নৃসিংহফরের বিপুল ধন সম্পত্তির 

অধীশ্বর তৈলঙ্গধর শ্মশানে আশ্রয় লইলেন | *তাহঃর রং কার্য 

দ্েখিয়! তাহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আীধর বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন 
এবং তাহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনেক অনুনয় 

বিনয় করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে 

পারিলেন না । অগত্যা শ্রীধর শোকসন্তপুহদয়ে হতাশ মনে 
গৃহে প্রত্যাগমন. করিলেন এবং আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিদ্িগকে 

নমভিব্যাহারে লইয়1 পুনরায় সকলে মিলিত ভাবে তৈলঙ্গধরের 
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নিকট গমন কঁরতঃ তাহাকে গৃহে প্রতাগমন করিয়া পিতার 

বিপুল সম্পত্তির তত্বীবধানের ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত 
বিশেষরূপে অন্থুরোধ করিলেন । কিন্তু ভগবতপ্রেমরূপুঞ্রফুল 

কমূলের_ মধুপ!ন.করিবার জন্য. ধাহার মূন মধুকুর উন্মত্ত, ভগবও 
ধ্যানরূপ সু স্ধীসিদ্ধুতে যিনি ধিনি নিমজি নিমজ্জিত, _ভগব্ৎ, নামরগ্া কল্পুতর 

হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া তাহার, প্রেমামুতময় ফলাস্বাদনে 

িনি মোহিত; বহিজ গু পরিত্যাগ, করতঃ, যিনি অস্তজর্গতে 
প্রবেশ করিতে অগ্রসর, “যিনি ভগবওভাগ্ারের অধূল্য রত্বের 
অধিকারী হইতে চলিয়াছেন,.. পৃথিবীর সামান্য ধন রত্বে কি 

তাহার তৃপ্তিস্ুখ সম্ভব?. নশ্বর পার্থিব পদ্র্ক সমূহে কি তাহার 
হৃদয় আকুকটু হুয়ু? সংসারের প্রলোভন তাহাকে আকর্ষণ 
করিতে অসমর্থ হইল। তিনি প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজন 

দিগকে বখাবিহিতসম্মানপূর্ববক উপস্থিত বিষয়ে ক্ষান্ত হইতে 

অনুরোধ করিয়া সসন্্রমে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । পরে 

কনিষ্ঠ ভ্রাত! শ্রীধরকে নিকুটে ডাকিয়া বলিলেন “ভাই আর 
কেন এখীবনে থাকিয়া বৃথা কষ্ট পাও গ্হে গমন করিয়া যাহা 

কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাহ। তুমিই ভোগ দখল কর, 
আমার এ সকল বিষয়ে ব। ধন সম্পত্তিতে কিছুমাত্র আবশ্বাক 

নাই। আমি আর গৃহে ফিরিব না, এ পাপ সংসারে আর 

থাকিব ন।। মায়াময় পংসার আমার নিকট কণ্টকাকীন বলিয়া 
বোধ হইতেছে, এই ক্ষণ ভঙ্গুর দেহ 'লইয়। সংসারে আর অনিত্য 

স্থখে বৃথা মজিব না।. যাহা! নিত্য ও অবিনশ্বর এবং যে সুখের 
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আদি অন্ত নাই,যাহৃকে প্রাইলে আর.কিছু পইবার আশা থাকে 
নাঃ অশৃত্তি বাহার নিকটস্থ হইতে অক্ষম, আমি ভাহারই শরণ বা ঞগাতিুগ ১০৭ 

লইয়াছি। আমাকে আর বাটা ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিও না।” 
-. অগত্যা! শ্রীধর বহু চেষ্টাতেও তৈশ্রজধরের মত পরিবর্ভনে 

কৃতকার্ধ্য নী হইয়। ক্ষুব্ধ চিন্তে বাটা ফিরিতে বাধ্য হইলেন এবং 
তথায় তৈলঙ্গধরের বাস করিবার উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করাইয়া 

দিয়! আহারাদির স্ব্যবস্থু। করিয়া! দিলেন। তদবধি তৈলঙ্গধর 
সেই স্থানে মাতার উপদিষ্ট যোগ সাধন করিতে লাগিলেন । 

এই প্রকারে বিংশতি বশসর অতিবাহিত হইলে পর কোন 

 মহাপুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হয়। সেই 
সময় পশ্চিম. প্রদেশে পাতিয়াল৷ রাজো বাস্তর গ্রামে ভগীরথ 
স্বামী নামক এক অতি স্বপ্রসিদ্ধ যোগী অবস্থিতি করিতেন । 

১০৮৬ সালে হঠাৎ একদিন উক্ত ভগীরথ স্বামী তৈলজধরের 

আশ্রমে আসিয়া" উপস্থিত হন। তথায় উভয়ে নানা প্রকার 

বাক্যালাপে পরম গ্রীত হইয়া একত্র কিছুদিন অবাস্থৃতি করেন। 

তাহার পর উক্ত ভগীরথ স্বামী তৈলঙ্গধররে সঙ্গে লইয়! পুগ্ষর 
তীর্থে গমন করতঃ তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। এ 
স্থানেই ভগীরথ স্বমমীর নিকট ১০৯২ সালে তৈলন্গধর, দক্ষ 

গ্রহণ করিয়া, গ্ণুপুতি স্বামী নায়ে_ অভিহিত, ভইলেন.॥ অনস্তর 
১১০২ সালে ভগীরথ স্বামী এঁ পুক্ধর তীর্থে ই দেহ ত্যাগ করেন । 
মহাত্মা ভগীরথস্বামী পরলোক প্রাপ্ত হইলে গণপতি স্বামী 

(তৈলজধর) তীর্থ ভ্রমণ মানসে তথা! হইতে বহির্গত হইলেন । 
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কিছু দিন নান স্থান ভ্রমণ করতঃ ১১০৪ সালে গণপতি 

স্বামী (তৈলজধর) সেতুবন্ধ রামেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
কার্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সৈতুবন্ধ রামেশ্বরে * * % 
পুজ] গু মহাসমারোহে একটি মেলা হয়। তদুপলক্ষে নান! 
দেশ হইতে তথায় বহুলোক. ও অনেক স্াধুপুরুষের সমাগম 
হইয়া থাকে। তীর্থ ভ্রমণ মানসে তিনি সেই সময় তথায় আসিয়া 
উপস্থিত হন। মেলায় বেড়াইতে বেড়াইতে তৈলঙ্গধরের 

স্বদেশবাসী কয়েকজন লোকের সহি সাক্ষা্ড হয়। স্বদেশবাসী 
ব্যক্তিগণ বহু দিন.পরে তাহাকে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত 
হুইলেন এবং গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা, করিলেন 
কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হইন্তে পারিলেন না, অৰশেষে ক্ষান্ত 

হইয়। স্ব স্ব কার্যে ব্যাপ্ত হইলেন। মেলার ছিন্ভীয় দিবস 
মধ্যাহ্ন সময়ে জনৈক ব্রান্মণ সন্দিগণ্রি হইয়া! এ মেলার মধ্যস্থলে 
পতিত হন। কিছুক্ষণ মধ্যেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। 
হদ্দর্শনে এ মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরা বড়ই শোকাকুল হইলেন এবং 
মেলায় ভ্লড়ই গোলমাল উপস্থিত হইল। প্রায় ছুই ঘণ্টা,পরে 
একটু গোলমাঙ্গ কমিলে এ ম্বৃত ব্যক্তির সঙ্গীরা তাহার সৎকার 

করিন্র উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় . গণপতি স্বামী 

(তৈলঙ্গধর) তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আপনারা এই 
ব্যক্তির সত্কার করিরার উদ্যোগ করিতেছেন কেন?” এই 
কথ। বলিয়া নিজ কমণগুলু হইতে জল লইয়া এ মৃত ব্যক্তির 

মুখে ও মন্তকে ৪81৫ বার ছিট। দিলেন। ক্রমে এঁ মৃত ব্যক্তির 
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ংজ্ঞা হইল দেখিয়া তাহার সঙ্গীগণকে একটু দুগ্ধ পান করাইতে 
অনুমতি করিয়া তথ] হইতে প্রস্থান রুরিলেন। এই অত্যাশ্চ্ধ্য 

ঘটনা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই বিস্মিত হইয়! ধন্য ধন্য 
করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ১১০৬ 'স্বালে গণপতি স্বামী (তৈলঙগধর) এ স্থান 

পরিত্যাগ পৃথবক দক্ষিণে স্দামা পুরীতে গমন করেন। তথায় 
এক দরিদ্র ত্রাক্ষণ বাস করিতেন । (এই ব্রাক্মণ সেতুবন্ধ 
রামেশ্বরে স্বাীজীর অলেধকিক কার্ধ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন) 

স্বামীজী এখানে আসিলে তিনি অতিশয় ভক্তি সহকারে তাহার 

সেবা করিতে লাগিলেন । কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণের ভক্তি 
শ্রদ্ধ৷' 'ও সেবাদিতে সন্তুষ্ট হইয়া গণপতি স্বামী ( তৈলঙ্গধর ) 

তাহার কি-অভিপ্রায় জিজ্ঞাস! করায় এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধন 'ও 
পুত্র লাভের কামনা! করেন, তিনিও এ ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্থণ 
পুরণের বর দান করিলেন। বশুসর অতীত হইতে ন! হইতেই 
এ ব্রাহ্মণ বেশ সঙ্গতিপন হইলেন এ এবং এক পুত্র লাভ করিলেন। 

এই কথা প্রচার ভওর়ায় তথাকার লোকের! প্রত গণপতি 
স্বামীর ( তৈলঙগধরের ) সনীপস্থ হইয়া ন্জি নিজ মনোভীষট 

| পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল । দিন দিন 

লোক সমাগম বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার পারমাথিক কার্য্যের ব্যাঘাত 

হওয়ায় তিনি এ স্থাম পরিত্যাগ করিতে .মনস্থ করিলেন। 
/প 

১১০৮ সালে গণপতি স্বামী (তৈলজধর ) সুদামা পুরী 

' পরিত্যাগ পুর্ববক নেপাল রাজ্যে গমন করিলেন এবং তথায় | 
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নিভৃত স্থানে যোগ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাহার 
অত্যান্চর্য্য ক্ষমতা ও অমানুষিক কাধ্য কলাপ শীত্রই জন 
সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। একদা নেপালের 
মহারাজ) সসৈন্যে ম্বগয়ায় বহির্গত হইয়া বুনমধ্যে গমন করতঃ 
সকলে নিজ নিজ শীকার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন । » কিছুক্ষণ 

অন্বেণের পর মহারাজের প্রধান সেনাপতি একটা ব্যাত্রকে 
লক্ষা করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলেনু কিন্তু লক্ষাত্রষ্ট হওয়ায় এ 
গুলি বাত্্রের গায়ে' ল্গিল না। ব্যান্্র প্রাণভয়ে ভীত হইয়া 
বিকট আর্তনাদ করিতে করিতে বেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। 

সৈনিক পুরুষ ও তদ্দর্শনে তাহার অন্ুসরূণে দ্রতবেগে অশ্ব 
চালাইয়া! দ্রিলেন। এইরূপে ব্যাত্ত্বের পশ্চাদনুসরণ করাতে 
রন নিজ অনুচরবর্গকে পণ্চাতে রাখিয়া 'একাকী বন্ুদুর 
অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে এ ব্যাঘ্র যথায় স্বামীজী 

( তৈলঙক্গধর ) ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন তথায় আসিয় উপস্থিত 

হইল এবং বিকট আর্তনাদ কুরিতে করিতে, স্বামীজীর পদতলে 

বিড়।লের* স্ায় শ্য়ন করিল। ব্যাঘ্রের বিকট আর্তনাদে 

স্বামীজীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করায় ব্যাম্ত্রে 
উপর দৃষ্টি পতিত হইব! মাত্র সমস্ত ব্যাপার অম্যক্ বুঝিতে 
পারিলেন এবং ব্যাস্ত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়৷ তাহাকে আশ্বস্ত 
করিলেন। ব্যাঘ্বের পন্চাদনুসরণকারী এ সৈনিক পুরুষও 
ইত্যবসরে স্বামীজীর সমীপে উপন্ডিত হইলেন। তিনি এই 
অদ্ভুত ও অমানুষিক ব্যাপার দর্শনে কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়া! 



১৮ মহাত্সা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চারিত 

কান্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দপ্তায়মান রহিলেন। ৫সনিক পুরুষের 
এতাদৃশ অবস্থ। দর্শনে করুণাময় স্বীমীজী তাহাকে ইঙ্িতে 
নিকটে ডাকিলেন। তিনি অতি ভীতবিহ্বলচিত্তে খীরপদ 
বিক্ষেপে স্বামীজীর নিকটস্থ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। 

তখন স্বামীজী মৃদু হস্ত সহকারে বলিতে লাগিলেন ১ 

এত আশ্চর্য্য বা ভীত হইবার কারণ কি? তুমি নিজে. যদি হিংস 

প্রবৃন্তি ত্যাগ কর তরেকোনু হিং প্রাণীই তোমার প্রতি হিংস 

করিবে ন৷ তাহার প্রত্ঃক্ষ প্রমাণ এই দেখ-_ব্যাপ্ কেমন শান্ত 

ভাঁবে আমার কাছে শুইরা আছে। ৬তক্ষণ ভুমি এই ব্যাত্্রে 
প্রাণ বধ করিতে শ্হির সঙ্গল্প করিয়াছিলে, কিন্তু এখন তোমাৰ 

এই অবস্থাতে ব্যান অনায়াসে তোমারই প্রাণ বিনাশ করিতে 

পারে। নিজেও এখন সেই ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছ। 

কাহাকেও কাহারও হত্যা] করিবার ক্ষমত। নাই, যদি তাহা 

পাকিত তবে অনেক পুধেবই তুমি এই ব্যান্ত্রের প্রাণ বধ করিতে 
পারিতে। এই বিশ্বসংসারে সকল প্রাণীই._সমান;_ কেহ 

কাহারও হ্ৎ্স। করা উচিত: নহে। এক্ষণে, তোমার আর 

কোন ভয় "নাই" উম নির্বিবিদ্ধে তোমার অনুচরবর্গের নিকট 
গমন কর এৰং আজ হইতে হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করিতে চেষ্ট! 

করিও ।৮ স্বামীজীর এবম্প্রকার আশ্বীদ বাক্যে সৈনিক 
পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি যাহা৷ জীবনে কখন দেখেন 

নাউ, বা শুনেন 'নাই, আজ তাহ! প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। 

তাহার আর বাঙ-নি্পত্তি হইল না। স্বামীজীর আদেশ' মত 
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তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন। কিয়ত্ক্ষণ পরে ব্যাঘ্তও নিজ ইচ্ছামত 

গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল । 

উক্ত সৈম্যাধ্যক্ষ স্বামীজীর নিকট হইতে,বিদায় লইয়া মনে 

মনে এই ঘটনা চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
অবিলন্বে সমস্ত বিষয় রাজার নিকট জ্ঞাপন করিলেন। রাজা 

ও উপস্থিত পারিষদবর্গ এই অদ্ভুত ঘষ্টনা শ্রবণ করিয়া 
একেবারে হতবৃদ্ধি হইয়া পড়িলেন। নেপালরাজ বড় 
ধন্মপ্রায়ণ ছিলেন তিনি স্বামীজীর এতাদৃশ অমানুষিক ক্ষমতার 
বিষয় অবগত হইয়া] তীহাকে দর্শন করিধার নিমিত্ত বড়ই 
উত্ভক হইলেন .এবং সেই সৈনিক পুরুষকে ও প্রধান 
পাঁরিষদাদি সমভিব্যাহারে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন 

ও নানা প্রকার বুমুল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন , প্রদান করিয়। 

স্বামীজীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। স্বামীজী নয়ন উন্মীলন 
করতঃ রাজা ও সৈনিক পুরুষকে দর্শন করিয়া ঈষৎ হান্ঠ 
করিলেন কিস্তু রাজপ্রদত্ত এ সকল উপঢৌকন দ্রব্য স্পর্শও 
করিলেন না। বিশ্বপতির রর্সভাগুারের অমূল্য রত্বরাশি 
উপভোগ করিয়া! যিনি পৃরিতৃপ্ত হইয়াছেন তাহ হার. নিকট 
অকি্চিৎকর _পাখিব দ্রব্যের কোন.আক্ষণ থাকিতে পরে, 

স্বামীজী রাজাকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্ববক নান! 
প্রকার সছুপদেশ দানে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন । 

স্বামীজীর এবন্প্রকার আশ্চর্যজনক কাঁধ্যকলাপ ক্রমে ক্রমে 
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রাজ্য মধ্যে প্রকাশ হইয়া! পড়ায় তাহার নিকট ক্রমশঃ লোক 
সমাগম বুদ্ধি হইতে লাগিল এবং তাহাতে তাহার পাঁরমাঁথিক 
কাধ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি এ স্থান ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইলেন এবং ১১১৪ সালে নেপাল রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক 

তিববতে গমন করিলেন। তথায় কিছু দিন অবস্থান করিবার 

পর ১১১৭ সালে মানসসরোবরে গমন করেন এবং ত্থায় 

দীর্ঘকাল যোগসাধন করেন । ূ 
মানসসরৌবরে অবস্থিতি কালে একদ। এক বিধৰা জ্লীলোক 

একটী সপ্তম ব্ষাঁয় মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া! তাহার 
সণকারার্থ শ্বশামের দিকে গমন করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকটা 

শৌকে আত্মহার! হইয়। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন কারণ 
এঁ ম্বৃত বালকই তাহার অন্গের যষ্টি স্বরূপ একমাত্র পত্র ছিল 
কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় পুর্ববরাত্রে সর্পাঘাতে বালক ্ৃত্যু মুখে 

পতিত হইয়ীছে। এ জগতে এ স্লীলোকটীর আর কেহ ছিল 

না। এ বালকের অতি শৈশব অরস্থাতে তিনি বিধব। হন, এ 
বালকই পৃথিবীতে তাহার একমাত্র আশা ভরসা ছিল। 
তাভাব এই বিপদে গ্রামবাসী সকলেই মর্মান্তিক দুঃখিত হহয়! 

অনেকেই তীহার সঙ্গে যাইতেছিল। শ্মশানে উপস্থিত হইয়। 
যখন অকলে বালকের সশুকারের উদ্ভোগ করিতেছেন এমন 

সময় হঠাৎ ভ্রামীজী ( তৈলঙ্গধর ) কোথা হইতে এঁ স্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হইল্েন। তাহাকে দেখিবা মাত্র এ 

স্্রীলোকটার প্রাণে অকস্মাৎ যেন আশার সঞ্চার হইল। তিনি 
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যেন ক্ষণিকের “জন্য শোক তাপ ভুলিয়! গিয়া নিনিমেষ নয়নে 
এ দেবমুক্তি দর্শন করিতে লাগিলেন । কে যেন হ্াহার প্রাণের 
ভিতর বলিয়! দিল যে এই মহাতআ্মাই তোমার পু্রের জীবন দান 
করিবেন। তিনি তখন যেন এক অনির্ববচনীয় স্বখ অনুভব 
করিতে লাগিলেন, ছুই চক্ষু দিয়া অবিরত প্রেমাআ্ বহিতে 

লাগিল। এমন নিদারুণ পুক্র শোক তিনি ক্ষণেকের জন্থ 
একেবারে বিস্মৃত হইয়৷ গেলেন! কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ 
হইয়া! এ আীলোকটী তাহার সেই মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়! 

স্বামীজীর পদতলে রাখিয়। দিয়া করযোড়ে কীদিতে কীদিতে 

তাহার নিকট পুক্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন $ তাহাঁর এতাদৃশ 
অবস্থা অবলোকন করিয়া করুণাময় স্বামীজী তাহাকে আশস্ত 

কম্িলেন এবং নিজে এ বালকের গাত্র স্পর্শ করিলেন। 
তীহার স্পর্শ মাত্রেই ম্বৃত বালক সংজ্ঞা লাভ করিল। ইহ! 
দর্শনে এ স্ত্রীলৌকটা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইলেন 
এবং স্বামীজীর পদতলে গড়িয়া দরবিগ্বলিতধারে আনন্দাশ্রঃ 
বিসঙ্জুন ফরিয়৷ তাহ্টার পদতল সিক্ত করিতে লাগিলেন এবং 
তাহার সঙ্গীগণও স্তস্তিত হইয়। রহিল। স্বামীজী 'সকলকে 
আশ্বস্ত করিয়া বিধবাকে পুনভ্জাঁবিত পুভ্র লইয়। গুহে ফিরিতে 
অনুমতি এদান পূর্ববক তৎক্ষণাৎ তথ। হইতে অদৃশ্ঠ হইলেন। 

তদবধি মানসসরোবরে 'আর কেহই তাহার কোন সন্ধান 'পায় 

নাই। , | 

অনন্তুর ১১৩৩ সালে আমীজী নর্দাদা নদী তীরে মার্কণ্ডেয় 
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খাষির আশ্রমে আসিয়া অবস্থিতি করেন। 'তথায় তীহার 
অনেক মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হওয়াতে তিনি 

অতিশয় সস্তষ্ট হইয়াছিলেন | মহাত্সারাও সকলে ্সামীজীকে 
পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন। এই আশ্রমে খাকীবান! 
নামক এক্, মহাপুরুষ অনেক দিন হইতে অবস্তিতি করিতেন । 

তিনি প্রত্যহ রাত্রি নর্মদা নদী তীরে গমন করিয়। যোগাভাস 

করিতেন। একদিন *তিনি, নদী তীরে যাইয়। দেখিতে পান 

যে নদী দুপ্ধরূপ ধারণ করিয়। প্রবল €বেগে বহিয়া যাইতেছে 

আর গণপতি ক্বামী (তৈলজপর ) অগ্চলি করিয়। সেই দুগ্ধ 

প্রফুল্ন অন্তঃকরণে “পান করিতেছেন। তদ্দর্শনে খাকীবাব। 
একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন এবৎ এ দুগ্ধ আস্বাদন করিবার মানসে 

যেমন স্পর্শ করিলেন তথ্ক্ষণাঁশ নদী দুগ্ধরূপ ত্যাগ করি নিজ 

পূর্ববরূপ ধারণ করিল। এই আশ্চর্যাজনক ঘটনা দর্শন করিয়া 

খাকীবাব! নির্বাক ও নিশ্চল ভাবে কিয়ৎক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়। 

রহিলেন। পরে গ্লাশ্রমে গমন করিয়া আশ্রমবাসী 

অন্যান্য মহাত্সগণকে যাহা দেখিয়াছিলেন আনুপুর্ধিবিক সমস্ত 

ঘটনা বণন| করিলেন। এই অমানুষিক ঘটন! শ্রবণ করিয়! 
আশ্রমবাসী সকলেই স্বামীজীর উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হুইয়! 
পুর্ববাপেক্ষা অধিকতর ভক্তি করিতে লাঁগিলেন। 

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে গণপতি স্বামী ( তৈলঙ্গধর ) 
মার্কণ্ডেয় খষির আশ্রম পরিত্যাগ পুর্ববক ১৪৪০ সালে প্রয়াগধামে 
গমন করিয়! নি্ভনে যোগ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। একদ! 
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স্বামীজী প্রয়ার্গ ঘাটে বসিয়! আছেন এমন সময় অদূরে 
একখানি নৌকা আরোহী*সহ অপর পার হইতে প্রয়াগ ঘাটে 
আসিতেছিল। নৌকাখানি প্রায় গঙ্গার মধাস্থলে আসিয়াছে 
এমন সময় অকল্মাৎ আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, হইয়! প্রবলবেগে 
ঝন় উঠল সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরন্তু হইল। 

্লামীজী তখন ও গঙ্গাতীরে এক ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। 

ঘাটের অন্যান্ত লোক প্রীণ ভয়ে একে একে সকলেই চলির! 
ঘাইতে লাগিল, তন্মধ্যে রামতারণ ভট্টাচার্য নামক একজন 

বাঙ্গণ শ্বীমীজীকে চিনিতেন; তিনি যাইবার সময় তাহাকে 

তদবস্থাতে দেখিয়॥ বড়ই আশ্চর্য্য ও* কৌতুহলাক্রান্ত 

হইলেন এবং স্বামীজীর নিকটস্থ হইয়া তাহার অনর্থক এরূপভাবে 

বৃগ্টিতে ভিজিয়। কষ্ট পাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বিনয় 

পুর্বক তীহাঁর সহি উঠিয়। আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । 
তাহাতে জ্বামীজী ঈষৎ হাস্ত করিয়। উত্তর দিলেন “বাব। 

আমার জন্য তুমি এত ব্যাকুল হইতেছ ক্রেন? আমি বিশেষ: 
কোন প্রধার কষ্ট, অনুভব করিতেছি না। বিশেষতঃ আমি 

এখন এখান হইতে যাইতে পারিব না, কারণ এ যে অদূরে 
একখানি নৌকা! আসিতেছে দেখিতেছ উহা এখনই জলমগ্ন 
হইবে উহার আরোহিগণকে বীচাইতে হইবে ।” আশ্চর্যের 

বিষয় এই কথ! -বলিতে বলিতেই উক্ত নৌকাখানি জলমগ্ন 
হইল এবং ততক্ষণাৎ স্বামীজী ও, অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ 
ইহাতে হতবুদ্ধি হইয়া নিম্পন্দভাবে ' তীরে দণ্ডায়মান থাকি 
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শেষ ফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । মুহু্ত মধ্যে ব্রাহ্মণ 

দেখিলেন সেই জলমগ্ন নৌকাখানি পুনরায় ভাসিয়। উঠিল 
ও ক্রমশঃ তীরে আসিয়া লাগিল! তন্মধ্য হইতে আরোহিগণ 

সহ স্বয়ং স্বামীজীকেও অবতরণ করিতে দেখিয়া ব্রাল্মণ 

একেবারে, স্তন্তিত হইয়া গেলেন ; তাহার আর বাঙ.নিম্পত্তি 
হইল না। আরোহিগণও একজন অপরিচিত উলঙ্গ ব্যক্তিকে 
তাহাদের সহিত দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হইলেন এবং তিনি 

কখন কোথা হইতে কি ভাবে শ্াহাদের নৌকায় আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন সকলে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 

কিন্তু কেহ “কিছু স্থির করিতে না পারিয়।»স্ব স্ম গন্তবা স্থানে 
চলিয়া গেলেন । কিছুক্ষণ পরে ত্রান্গণ প্রকুতিস্থ হইয়! 

ন্গামীজীর পদতলে পতিত হইয়। চরণ ধুলি গ্রহণ করঃ 
কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া করযোড়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন মনস্থ 
করিতেছেন এমন সময় ন্বামীজী তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে 
পারিয়া স্বয়ং বলিতে লাগিলেন “বাবা এই ঘটনা দেখিয়া তুম 
বড় আশ্চর্য্য হইয়াছ কিন্তু প্রকুতপক্ষে ইহাতে আশ্চধ্য হইবার 
কিছুই নাই এরূপ ক্ষমতা সকল মাঁনবেরই আছে । তবে 
মানুষ মাত্রেই অনিত্য সংসার সুখে মজিয়া থাকে নিজ উন্নতির 

দিকে একবারও লক্ষ্য করে না। ভগবান এই মনুষ্য দেহ 

স্থষ্টি করিয়া নিজে তাহার ভিতর ' বিরৃজ_ করিতেছেন। 

প্রত্যেক মানুষেই ধর শক্তি ওতপ্রোতভাবে বর্তমান রহিয়াছে 

টীস্নসংসারের জন্য মনুষ্য মাত্রেই যেরূপ পরিশ্রম করিয়া 
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থাকে তাহার শতাংশের একাংশ ও ভগবানের জন্য. খাটিলে 
তাহাকে লাভ, কারিতে প্রান তখন এ বিশ্ব জগতে কিছুই 

তাহার পক্ষে অসাধ্য থাকে না । ইহাতে কিছু মাত্র আশ্চর্য্য 
হইবার নাই। তুমি জলে আর কেন কষ্ট পাও এখন গৃহে গমন 
কর।” এই কথাই বলিয়াই প্ামীজী তথ! হইতৈ অদৃশ্য হ্বইলেন। 

অনন্তর ১১৪৪ সালের মাঘ মাসে গণপৃতি স্বামী (তৈলঙ্গধর) 
প্রয়াগধাম পরিত্যাগ পুর্ববক ৬কাশুধামে গ্রমন করিলেন এবং 

তথায় অশী ঘাটে তুলসী, দাসের বাগানে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। উক্ত বাগানে অবস্থিতিকীলে তিনি মধো মধো 

লোলার্ক কুণ্ডে গমন করিতেন। একদিন উত্ত লোলার্ক কুণ্ডে 
আজমীর নিবাসী ব্রহ্মসিংহ নামক এক বধির ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তিকে নিদ্রিতাবস্থাতে দেখিতে পান এবং তাহার গাত্র স্পর্শ 

করেন। তাহাতে এ বাক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও সম্মুখে 
স্বামীজীবে দেখিতে পাইয় তাহার স্তব করিতে থাকে। 

স্তবে সন্তুষ্ট হইয়। তিনি উহাকে একটি বিব্বপুত্র প্রদ্বান পূর্বক 
বলিয়া দিলেন যে"*এই লোলার্ক কুণ্ডে স্নান করিয়া এই 

বিশ্বপত্রটী ধারণ করিলে তুমি এই কঠিন পীড়া হুইতে মুক্তি 
লাভ করিবে। স্বামীজীর আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবার 
কিছুদিন পরেই তাহার বধিরত্ব দূর হইল এবং সেই ভীষণ , 
যন্ত্রণাদায়ক কুষ্টরোগ হইতে মুক্তি.লাভ করিয়া কমনীয় ক্মাকার 
ধারণ করিল। সই পর্য্যন্ত ব্রহ্ধসিংহ তাহার অনুগত ভূতোর 

ম্যায় সেবা করিতে থাকিল । 
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, ইহার পর স্বামীজী তুলসী দাসের বাগান ত্যাগ করিয়া 
বেদব্যাসের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। সীতানাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ যক্ষমারোগাক্রান্ত হইয়। বুদ্দিন 

হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন। নান প্রক্কার চিকিওস! করাইয়। 
কিছ,ত্ই রোগের'উপশম না হওয়াতে তিনি অবশেষে জীবনে 
হতাশ হইয়া পড়েন। একদিন এ ব্রাক্মণ গঙ্গা স্নান করিবার 

নিমিত্ত যেমন গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছেন অমনি তাহার কাশ 
আরন্ত হয়। ব্রাহ্মণ একেই পথশ্রমে বিলক্ষণ ক্লান্তি বোধ 
করিতেছিলেন তাহার উপর হঠাও এরূপ সময়ে পীড়া উপস্থিত 

হওয়াতে তিনি শাঙ্গাতীরে শরন করিয়া, সেই কঠিন বাধির 
ভীষণ যন্ত্রণায় অতিশয়. কাতর হইয়। রোদন করিতে লাগিলেন । 

ক্রমশঃ তীহার শ্বাসের গতি পরিবন্তিত হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন্ধ 

হইবার উপক্রম হইল । ব্রাঙ্গণ প্রায় অচৈতন্ হইয়া পড়িলেন। 

গঙ্গাতীরস্থ প্রায় সকল লোকেই এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্ব দেখিয়া 
হায় হায় করিতে ল/গিল এবং অনেকেই তৎক্ষণাৎ ত্রান্মণের, 
যথোচিত শুশ্ষায় প্রবৃত্ত হইল কিন্তু কিছু তৈই ব্রা্ণের চৈতন্য 

আনয়ন করিতে সমর্থ ন। হওয়াতে ব্রাহ্মণের জীবনের আশা 
পরিত্যাগ করিল। ঘখন সকলেই ত্রান্মণের জীবনে হতাশ 

হইয়া] বিলাপ করিতেছে এমন সময় স্বামীজী গঙগ স্নান করিবার 

নিমিত্ত তথায় আপিয়! উপস্থিত হইলেন ও সেই করুণ বিলাপ 

পবনি শ্রবণ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হুইয়া তাহার দিকে 

দৃষ্টিপাত করিয়াই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। স্বামীজী 
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তত্ক্ণা অপরাপর সকলকে একটু সরিতে বলিয়া স্ব্ং 

ব্রাক্মণের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক 

উঠাইয়া কসাইলেন। ব্রান্গণও পুনজ্জীবন প্রাপ্তির শায় উঠিয়। 
বসিলেন এবং সম্মুখে সেই দেবমু্তি দর্শম. মাত্র ভক্তিভাবে 
তাহার চরণে প্রণাম পূর্বক কৃতাপ্তীলিপুটে তাহার নিকউ নিজ 
ভীষণ যন্ত্রণাদারক. রোগের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করতঃ উহা হইতে 

নিদ্তি লাভের জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা কর্রিতে লাগিলেন । 
করুণামধ স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ভীহাকে তত্রস্থ একটু গঙ্গ৷ মৃত্তিকা 
প্রদান পূর্ববক গঙ্গা স্নান করতঃ উহ। খাইতে আদেশ করিয়া 
ন্নানার্থ গমন করিলেন। ব্রাঙ্মণও স্নান কম্বতঃ ভক্তিভাবে 
দ্বামীজীর আদেশ পালন করিলেন। বল! বাহুল্য অন্পদিন 
মধ্যেই ত্রান্মণ সেই দুরারোগ্য যঙ্ষমা রোগ হইতে মুক্ত হইয়া 
পুনরায় দিব্যকান্তি লাভ করিয়া! পরম খে দিন যাপন করিতে 

লাঁগিলেন। সেই অবধি ত্রাহ্মণ স্বামীজীকে সাক্ষাৎ ভগবানের 

হ্যায় জীন করিতেন ও যথাস]ূধা তাহার সেৰ। শু শীষ! করিতেন 

মধ্যে মধ্যে তীহার নিকট গমন করিয়। তাহার চরণ ধুলি গ্রহণ 

পূর্বক তীহার পদসেবা করিয়া নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান 

কারিতেন । 

কিছুদিন পরে স্বামীজী বেদব্যাসের আশ্রম পরিত্যাগ, 

পূর্ববক হনুমান ঘাটে অবশ্থিতি করিতে লাঁগিলেন। তত্রত্য 
কোন এক মহারাষ্্রীয় স্ত্রীলোক প্রত্যহ,বিশ্বেশ্বরের পুজা! করিতে 
যাইত। সে একদিন স্বামীজীকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পায়. 
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ও তাহাতে অতিশয় লজ্জিত! হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে 
থাকে। স্বামীজী তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। 

স্্রীলোকটি ৬বিশ্বেশ্বরের প্জা সমাপন পূর্বক বাটা প্রত্যাগতা 
হইয়া সেই রাত্রিই স্বপ্ন দেখিল যেন স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তাহাঁকে 

বলিতেছেন “তুই তোর মনৌবাঞ্ণ সিদ্ধির জন্য আমায় প জা 
করিতে আসিয়াছিলি আমার দ্বারা তাহ1 হইবে না 8. যে 
উলঙ্গ স্বামীজীকে তুই আজ তিরস্কার করিয়াছিস্ তাহার দ্বারাই 
তার মনোবাঞ্ছ। পুর্ন হইবে ।” এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়। 
তাহার অন্ুতাপের পরিসীমা রহিল না। সে মনে মনে বলিতে 
লাগিল ষে চিনিতত ন! পারিয়া উলঙ্গ থাকার জন্য স্বামীজ.কে 
অনর্থক, ভঙ্সনা করিয়া কি গহিত কার্ধ্যই করিয়াছি, আমার 
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই । পরক্ষণেই ভাবিল স্বামীজী খন 

আমার কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই তখন নিশ্চয়ই আমার 
প্রতি দয়। করিবেন এবং আমার কাধ্য সিদ্ধিও হইবে। এই 
প্রকার নানা চিন্তান্কত রাত্রি অতিরাহিত করিয়। পরদিন প্রাতঃ- 
কালে হনুমান ঘাটে স্বামীজীর সন্নিধানে যাইয়। তাহধার পদতলে 
পতিত হইয়া ক্ষম। প্রার্থন। পুর্্বক বলিল যে তাহার স্বামীর 
উদরে প্রকাণ্ড এক ক্ষত হইয়াছে এ ক্ষত আরোগ্য হইবার 
মানসে সে প্রত্যহই বিশ্বেশ্বরের পুজা করিতে যাইত। এই 
প্রকারে স্বীয় প্রার্থনা জ্ঞাপন করাতে স্বামীজী উহাকে 
একটু ভম্ম প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে “এই 
ভন্মটুকু তোমার স্বামীর উদরের ক্ষতস্থানে লেপন করিলেই 
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তোমার স্বামী আরোগ্য লাভ করিবে ।” স্ত্রীলোকটী ভক্তিভরে 
স্বামীজীকে প্রণাম পূর্বক “তাহার প্রদন্ত সেই ভম্মটুকু লইয়! 

গৃহে গমন করিল এবং উহা ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া দেওয়ায় 

তাহার পতি অচিরে আরোগ্য লাভ করিল |/৮৮ 

অনন্তর জ্লামীজী হনুমান ঘাট হইতে দশাশ্বমেধূ ঘাঁটে 
আসিয়। অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ' সেই সময় রামাপুরা 
নিবাসী সিউপ্রসাদ মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণের এক পুক্র 
পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া! বহুদিন হইতে শয্যাগত ছিল! 

নানা প্রকার চেষ্টা ও চিকিৎসা করিয়াও কোন প্রকারে আরোগ্য 
না হওয়াতে একদিন তিনি তাহাকে লহইয়া*ম্বামীজঁর নিকট 

উপনীত হইলেন ও ভীহীর পদতলে পুক্রকে রাখিয়া করজোড়ে 
স্বাঈজীর নিকট পুজ্রের কঠোর ব্যাধির বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়। 
কাতর ভাবে তাহার আরোগ্য প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন । 
করুণাময় স্বামীজী সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়। এ বালকের আপাদ- 
মন্তক নিরীক্ষণ পুর্ববক একবার মাত্র তাহাকে স্পর্শ করিলেন এবং 

বালককে ঈইয়। তাহীর পিতাকে বাটা যাইতে বলিলেন । 

ব্রাহ্মণ ভক্তি, সহকারে ব্বামীজীর পদধূলি গ্রহণ করিয়। আনন্দ- 
মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । ক্রমে ক্রমে বালক অল্পদিন 
মধ্যেই সেই কঠোর ছুরারোগ্য পক্ষাঘাত ব্যাধি হইতে আরোগ্য 
লাভ করিল। স্বামীজীর এই প্রকার অসাধারণ . শক্তির কথ! 
ক্রমে ক্রমে লোক পরম্পরায় চারিদিকে প্রকাশ হওয়াতে 
তাহার নিকট দিন দিন লোক সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 
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সকলেই নিজ নিজ মনোভীষ্ট পূরণের জন্য আসিয়। তাহাকে 

বিরক্ত করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার পারমাথিক কায্যের 
বিশেষ ব্যাঘাত হওয়াতে তিনি ক্রমশঃ কথ বন্ধ করিয়া দিলেন। 

তদবধি তিনি সকলের সহিত কথা কহিতেন না, কোন কোন 

লোকের সহিত বিশেষ আবশ্যক হইলে ছুই একটা কথা কহিতেন 
যে যাহা দিত তিনি তাহা খাইতেন, কোন প্রকার জাতি ব। 
পাত্রাপাত্র বিচার [িল না। একদা কোন ভদ্রলোক তাহাকে 

এককালীন অদ্ধমণ খাছ খাওয়াইয়! ,দিয়াছিলেন । আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে তাহার পরক্ষণেই আবার যে যাহ। দিতে. লাগিল 

তিনি অবাধে তাহ! খাইতে লাগিলেন । কাঁশীবাসী ও বিদেশীয় 
যা্ীগণ যেমন ভক্তি. সহকারে অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর ও 
মণিকর্ণিকাদি দর্শন করিতেন এই মহাত্সীকেও সকলে সেইরূপ 

ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন । 

এই সময় হইতে কাশীবাসী আপামর সাধারণ সকল লোকেই 

তাহাকে “গণপতি, ন্বামী” না বলিয়া তৈলঙ্গ দেশের লোক 
জানিয়া এবং তাহার গুরুদন্ত প্ররুত নাম,না জানাতে “তৈলঙ্গ 
স্বামী” বলিয়া সন্বোধন করিত । তাহার প্রথম নাম তৈলঙগধর 

এবং তাহার গুরুদত্ত নাম “গণপতি স্বামী” কেহ অবগ্বত্ত 

ছিল ন!। 
যে যাহা দিত তিনি তাহাই খাইতেন বলিয়া কোন সময়ে 

এক ছুন্ট লোক ত্রীহাকে খানিকটা চুণ গুলিয়া খাওয়াইয়া 
দিয়াছিল । তিনি অবাঁধে তাহ] খাইয়! তাহার সাক্ষাতেই প্রস্রাব 
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করিয়া পৃথক ভাবে জল ও চুণ বাহির করিয়। দিয়াছিলেন্। 
কোন সময় এক ধনবান্ ব্যক্তি ছই গাছি বিশ ভরি ওজনের 
স্র্ণের বাল! প্রস্তৃত করাইয়! স্বামীজীর হস্তে পরাইয় দ্রিয়াছিলেন 

কিন্তু তথাক্লার কতকগুলি দুষ্ট লোক তাহা আত্মসাৎ করিবার 
মানসে তাহাকে প্রচুর পরিমাণে মদ খাওয়াইয়1 দেয় | আহাতে 

অন্কালন অথব! ক্রুদ্ধ না ইইয়া বরং তাহাদিগের অভিপ্রায় 
জানিতে পারিয়া বাল! ছুইপাছি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে প্রদান 
করেন। কাশীধামে অনেক ধনবান্ উদ্দার ্দভাব ধর্ম্পরায়ণ 

লোকের শুভাগমন হইয়। থাকে, কেহ কেহ ভক্তি সহকারে 

তৈলঙ্গ স্বামীকে ্বেচ্ছামত বনুমূল্য বসন ভূষণে ন্পজ্জিত করিয়া 
বাইতেন কিন্ত্ব অর্থলোলুপ ছুরাচার লোকে তৎসমুদ্রয় অনায়াসে 
খুলয়া লইত স্বামীজী তাহাতে দৃষ্টিপাতও করিতেন ন|। ্ 

তৈলঙ্গ স্বামী উলঙ্গ থাকিতেন বলিয়া একা কোন 
পুলিসের কর্ম্মচারী তাহাকে ধরিয়া মাজিগ্রেটের নিকটে লইয়! 
যায় তাহাঁতে সাহেব তাহাকে উলঙ্গ থাকিতে নিষেধ করিয়। 

কাপড় পরিতে আদেশ করেন, কিন্তু স্বামীজী তাহাতে কনপাত 
করেন না। তাহাতে সাহেৰ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ 

উপস্থিত পুলিস কম্মচারিদিগকে স্বীমীজীকে হাতকড়ী লাগাইয়া 
হাজ্বতে রাখিতে অনুমতি করিলেন। সাহেবের হুকুম 

পালনার্থ তৎক্ষণাৎ পুলিস কশ্মচারী হাতকড়ী আনিয়। স্বামীজীকৈ 

ধরিতে গেল কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় *ষে তাহাকে আর কেহুই 

সে স্থানে দেখিতে পাইল না। চারিদিকে অনুসন্ধান পড়িয়! 
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গেল? কিন্ত্ব কেহই তীাহাঁকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল ন। 

উপস্থিত সকলে একেবারে স্তন্তিত হইয়। গেল। প্রায় 

এক ঘণ্ট। এই ভাবে কাটিয়। গেল কেহই তাহার কোন সন্ধান 

করিতে পারিল না, এমন সমর অকম্মা শ্লামীজী স্বয়ং 

একেকারে মাজিষ্ট্রেটে সাহেবের সম্মখে উপস্থিত হইলেন। 
কোথা হইতে ও কেমন করিয়া আসিলেন তাহা কেহই বুঝিতে 
পারিলেন না .এই আশ্চর্যাজনক ঘটনা দেখিয়। উপস্থিত 

সকলে হতবুদ্ধি হইয়! গেলেন। স্থামীজীর অমানুষিক কাধ্য 

দেখিয়া সাহেবের চৈতন্য 'হইল এবং তাহাকে ছাড়িয়। দিয়! 

ঘথ। ইচ্ছ! ভ্রমণ-করিতে অনুমতি দ্রিলেন।" 

এই ঘটশার কিছুদিন পরে পুলিসে একজন উগ্র প্রকৃতির 

সাহেব আদিলেন। তিনি হঠাৎ এক।দন স্বামীজীকে উলঙ্গ 

দেখিয়া মহারাগান্বিত হন এবং তাহাকে ভগ তপশ্বী মনে 

করিয়া ধৃত করাইয়। হাজতে চাঁধি বন্ধ করাইয়। রাখেন। কিন্তু 

পরদিন প্রাতঃকালে দেখিলেন স্বামী প্রস্সীব করিয়া হাজত 
ঘরের মেজে ভাসাইয়া দ্রিয়াছেন এবং.সহান্ত বদনৈ চাবি বন্ধ 
হাজতঘরের বাহিরে বেড়াইতেছেন। সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাস 
করেন “কি প্রকারে তুমি বাহিরে আসিলে এবং হাজত 

ঘরের মেজেতে এত জলই ব। কোথা হইতে আসিল ?” 
তাহাতে স্বামীজী উত্তর দেন “রাত্রে অতিশয় প্রআ্াবের বেগ 

হইয়াছিল ঘরে চাবি বন্ধ,থাকাতে আমাকে বাধ্য হইয়। ঘরের 

মধ্যেই প্রতআ্াৰ করিতে হইয়াছে । তাহার পর প্রাতঃকালে 
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যখন বাহিরে অশসিবার ইচ্ছ! হইল দেখিলাম দরজ! খোলাই 

আছে কেন প্রকার বাধ। না পাইয়। আমি বাহিরে আসিয়াছি। 

আপনি নিশ্চয় জানিবেন চাবি বন্ধ করিয়া কেহ কাহারও জীবন 

আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাহ। হইলে ম্বত্যুকালে হাজত 
দিলেই ত আর কেহ মরিত না। আপনান্ধ সে ক্ষমত্র। নাই 

তখুপি এত রাগ কেন?” এই আশ্চর্য্য ঘটন! সাহেব স্বচক্ষে 

দেখিয়া অবাক্ হইয়! রহিলেন। অবশেচুষ তাহাকে যথেচ্ছা 

বেড়ীইতে অনুমতি দিলেন এবং হুকুম দিলেন যেন কেহ কখনও 

তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট না করে। 

একদ! খালিসপ্ুর নিবাসী পণ্ডিতবর যুক্ত । দৈবনারায়ণ 
বাচস্পতি মহাশয় আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া 

স্বটমীজীকে তাহার বাটীতে লইয়া! যান। আহারান্তে তাহার 
পানীয় জল আবশ্টক হওয়ায় জল আনিবার জন্য বাচস্পতি 
মহাশয় গৃহান্তরে গমন করেন। তাহার আসিতে কিছু বিলম্ব 
হইল। তিনি জল লইয়। প্রত্যাবর্তন ক্রিয়া দেখিলেন যে 

স্বামীজী "জল পান, করিতেছেন, কোথা হইতে ও কেমন 
করিয়া জল পাইলেন এই অলৌকিক ঘটনা! দর্শন করিয়া 
আশ্চর্য হইলেন এবং জল আনিতে বিলম্ব হওয়াতে অতিশয় 
লজ্জিত হইলেন । 

১১৯৫ সালে কোন 'এক হিন্দু স্বাধীন রাজ সপরিবারে 
৬ কাশীধামে আসিয়াছিলেন। তাহার গঙ্গার প্রতি অতিশয় 
ভক্তি থাকায় সস্ত্রীক পদকব্রজে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিতে 

০. 
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ইচছ। করেন । রাণী কাহারও সম্মুখে বাহির 'হইবে না বলিয়া 
এবং তাহার বাসস্থান গঙ্জার নিকটবর্তী থাকায় অন্তঃপুর হইতে 
স্নানের ঘাট পর্য্যন্ত বস্্রাবাস প্রস্তুত করাইলেন। উক্ত বস্ত্রাবাস 
এরূপ ভাবে প্রস্তুত হইল যে জলে জলচর স্থলে স্থলচর প্রভৃতি 

তন্মধ্ প্রবেশ করা ত দূরের কথা কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালদের 
ক্ষমতাও রহিল না । তাহার উপর বন্ত্রাবাসের দুই পার্খে শাস্তি- 

রক্ষক থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। যথা সময়ে একদিন 
রাজাও রাণী উভয়ে স্নান করিতে বাহির হইলে, দাসীবৃন্দ সঙ্গে 
চলিল। ম্লান করিবার পূর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও লোক 

দৃষ্টিগোচর হয় নই কিন্তু তাহারা যেমন নান করিয়া উঠিয়াছেন 
অমনি দেখিলেন সম্মূখে এক দীর্ঘকায় উলঙ্গ পুরুষ দণ্ডায়মান । 
তাহাকে দেখ্িিয়াই ক্রোধে রাজার চক্ষু রক্তিমবর্ণ হইল, অধরোষ্ঠি 
কীপিতে লাগিল। রাণীও সম্মুখে এক উলঙ্গ পুরুষ দেখিয়া 
অতিশয় লজ্জিতা হইয়। দাসীগণের সহিত অন্তঃপুরে গমন 

করিলেন । | 

মহারাজ তাহাকে ষথোচিত শান্তি প্রদান করিবেন ভাবিয়া 
শা্তিক্ষকগণকে ডাকাইলেন। আজ্ঞ। মাত্র সকলেই তথায় 
উপস্থিত হইল বটে কিন্তু মহারাজ তাহার দিব্য উলঙ্গ মু্তি দর্শন 
করিয়! কোন প্রকার দণ্ডেরই বিধান করিতে পারিলেন না। 
অনস্তর তাহার পরিচয় জিশ্ঞাসা' করিয়া কোন উত্তর ন! 

পাওয়াতে তিনি তাহাকে, উপরে লইয়া! যাইতে আজ্ঞা দ্বিলেন। 
আজ্ঞা মাত্র শাস্তিরক্ষকের ধরাধরি করিয়1 তাহাকে উপরে 
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লইথ। গেল। তথায় মহারাজ তাহাকে জিজ্ভাস। করিলেন “কি 

কারণে ও কি প্রকারে তুমি এখানে আসিয়াছ ?” তাহার ও কোন 

উত্তর পাইলেন ন|। এই ঘটনা শ্রবণ করিরা অনেকেই 

কৌুহুল বশতঃ ভাহার পরিণাম দেখিতে আসিল, এবং 
তাহাদের মধ্যে যাহারা এ অপরাধা উলঙ্গ ব্যক্তিকে. চিনিত 

৪ ভক্তি করিত তাহারা অশ্রপুর্ণ নেরে কি করিবে স্থির করিতে 

নী পারিরা টুপ করিয়। দাড়াইয়া রহিল! যাহাতে তাহার 

কোন প্রকার দণ্ড ন। হয় সেই প্রকার চেনা করিতে লাগিল, 
কিন্তু রাজ সমীপে কেহ কোঁন কা বলিতে সাহসী হইল 

না। তাহাদের নাম! প্রকার কথা বার্তায় ক্রমে্এ উলঙ্গ 
মহাপুরুষটির পরিচয় মহারাজের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল । মহারাজ 
হস ন্লামীর বখার্থ পরিচয় পাইয়। তাহাকে তথা হইতে বিদার 
করির। দিবার আজক্ছা দিলেন ততক্ষণী২ ২৩ জন রাজ অন্ুচর 

পাশীজীকে যত্পরোনান্তি অপমান করিয়া তথা হইতে 

তাড়াইর। দিল । | ৃ্ 
এদিকে মহারাজ সমস্ত দিন খে অতিবাহিত করিয়' 

রাত্রিকালে নিপ্দিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক জটা ট- 
ধারা, ব্যত্তরচ্মপরিছিত, ''ব্রশুলধারী, ভীষণ মুত্তি শ্বেতবর্ণ পুরুষ 
চক্ষু রক্তবণণ করিয়। মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন “ওরে 
ছুরাচার, পামর ! তুই তৈলঙ্গ স্বামীর প্রকৃত পরিচয় অবগত 
হইয়াও দ্বিবাভাগে তাহার অবমাননা করিয়া তাঁড়াইয়া 

দয়া আমার হৃদয়ে যে ব্যথা দিয়াছিস তাহার সমুচিত দণ্ড 
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তোকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। ওরে মুর্খ! তুই 
কিছুতেই এ পবিত্র স্থানের যোগ্য নহিস্। শীঘ্র স্থানীস্তরে 

প্রস্থান কর, নতুবা আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নাই।” 
মহারাজ এই ভীষণ স্বপ্ন দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে 

করিতে. হতজ্ঞান হইলেন। তাহার ভয়ানক চিকারধবনিতে 

পাঁরিষদূগণ ততক্ষণ তথায় আসিয়া দেখিল মহারাজ ত্হানশৃন্য 
অবস্থায় শুইয়া আছেন এবং তাহার চক্ষু ছুটা কপোলে উখ্খিত 

হইয়া ঘুরিতেছে। আকম্মিক এই ব্যাপার দর্শনে কেহ কিছু 
স্থির করিতে না পারিয়া মহারাজের গৃহে অতিশয় গোলমাল 
করিতে লাগিল। দাসীগণ আসিয়া এই: ভয়ানক ব্যাপার 

দেখিয়া কীদিতে কাদিতে শুশ্রষায় নিযুক্তা হইল। বহুক্ষণের 
পর মহারাজ চৈতন্ত লাভ করিলেম। পারিষদ্গণ করণ 
জিড্ভাসা করায় সে রাত্রে তিনি কিছুই বলিতে ইচ্ছা করিলেন 
না। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বিশ্বস্ত চর দ্বার! স্বামীজীর 

সন্ধান লইয়া স্বয়ং তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পূর্বব- 

দিনের স্বীয় অপরাধ জন্য পদ্দতলে পতিত হইয়া ক্ষম। প্রার্থনা 
করিলেন। সেই নির্ব্বিকার সদানন্দ পুরুষ রাজার উপর কোন 
প্রকার রোষ প্রকাশ না করিয়া ক্ষমা করতঃ সান্তনা পর্ববক 

বিদায় দ্রিলেন। 

অনন্তর ১২০৭ সালে তৈলজ স্বামী দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে 
পঞ্চগঙ্গার ঘাটের উপর বিন্দ,মীধবের নিকট অবশ্থিতি করিতে 
লীগিলেন। এই সময় হইতে তিনি আর কাহারও সহিত 
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কণ। কহিতেন না' এবং কোথাও যাইতেন ন।। তখন হইতে 

সকলেই তাহাকে মৌনী বলিয়! জানিতেন এবং তিনিও ইঙ্গিতে 
সকল কাঁধ্য করিতেন । ূ লিশেষ আবশ্যক হইলে গোপনে দ্ুই 

একজন ধন্মপিপান্ত লোকের সহিত ধন্ম চস্চা করিতেন অগব! 

কোন বিষর জিজ্ঞান্য থাকিলে তিনি তাহা কথা! কহিয়া মীমাংস। 
করিয়! দিতেন। তিনি সকলেরই মনের সান্দেহ দূর করিরা 

দিতেন, কখনও কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই যিনি তাহাকে 

চিনিতেন তিনিই তাহার নিজ বাসন! পুর্ণ করির! লইরাছেন। 

যে বাটীতে তিনি অবস্থিতি করিতেন সেই বাটাতে মঙ্গলদাস 
ঠাকুর, তাহার কনিষ্ঠ জ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর ও.তাহাদেক্স মাতা 
অধ্ধা দেবী (ইহার। মহারা? দেশের লোক ) বাস করিতেন । 

মঙগলদ্দাস ঠাকুর তাহার সেবক এবং অন্ব। দেবী তাহার সেবিকা 

ছিলেন। অন্বা দেবী তাহার খাবার প্রস্তৃত করিয়। দিতেন । 

তিনি মজলদাস ঠাকুরকে ও ভাহার মাতা অন্ব। দেবীকে অতিশয় 
শ্েহ করিতেন। তিনি একটা গাভী রাখিযাছিলেন। 
মজলদাস ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভরাত। এ গাভীর সেব। করিত। 

মঙ্গলদাস ঠীকুরের সহিত স্বামীজীর ইঙ্গিতে সমস্ত 
কথাবার্তা হইত। মঙ্গলদাস ঠাকুর ও সদা সর্ববদ্। তাহার নিকট 

ণাকাতে স্বামীজীর ইঙ্দিতের কথাবার্তা বেশ বুঝিতে পারিতেন। 
তিনি যে বেদীতে শয়ন করিতেন তাহার নিকট দেওয়ালে 

দেবনাগরী অক্ষরে অনেক শ্লোক লেখা ছিল, যখন কেহ কৌন 

বিষয় জিজ্জীস। অথব| মীমাংস। করিতে আসিতেন তখন 
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স্বামীজী মঙ্গলদাস ঠাকুরকে নিকটে ভাকিয়! সেই সকল 

শ্লোকের মধ্যে এক একটী অক্ষরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়। 
তাহাকে লিখিতে সঙ্কেত করিতেন, লেখ! শেষ হইলে মঙ্গলদাঁস 

ঠাকুর সেই আগন্তক ব্যক্তিকে তাহ] শুনাইয়া দ্রিতেন। কখন 
কখন, দুই একজন ব্রহ্মচারী বিশেষ বিশেষ কঠিন বিষয় 
মীমাংসা করিতে 'আসিতেন। স্বামীজীর ২৫৩০ খানি হাতে 

লেখা পুঁথি ছিল তাহা হইতে আবশ্তক মত পু'খিখানি আনাইর! 
তাহাদিগকে দেখাইয়! মীমাংস! করিয়। দিতেন । যদি কখনও 

কথা কহিবার বিশেষ আবশ্ঠক হইত তবে রাত্রিকালে তাহ! কথা 

কহিয়। 'বুঝাইয়া, দিতেন। তাহার আহারের কোন নিয়ম ছিল 

না, এক সের হইতে এক মণ পর্য্যন্ত খাইতে পারিতেন। কখনও 
কিছুই' খাইতেন না, কখনও অন্ন আহার করিতেন, কখনও 'দুষ্ধ, 
আবার কখনও যিনি যাহ মুখে দিতেন তাহাই খাইতেন। 

১২১৭ সালে একবার উজ্জয়িনীর মহারাজ ৬কাশীধামে 
আগমন করেন। ,তিনি একদিবস কাশীর রাঁজবাটী রামনগর 
হইতে নৌকাযোগে পাত্রমিত্রসমভিব্যাহারে মণিকপিকায় 
আসিতেছিলেন। কিছুদূর আমিবার পর তিন তৈলঙ্গ স্বামীকে 
জলের উপর ভাসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্িত হইয়া! তীহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, নৌকাস্থিত স্বামীজীর এক ভক্ত বলেন 
“উ'নি একজন প্রসিদ্ধ যোগী পুরুষ ।. জলে স্থলে উ"হার সমান 
অধিকার। এইরূপ যোগপরায়ণ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন 
মহাপুরুষ বর্তমান সময়ে আর কেহই নাই ।৮ মহারাজ এই 
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কথা শুনিয়। 'কৌতুহল পরবশ হইয়া বলিলেন “যিনি নিজের 
শরীর মধ্যস্থ শত্রগ্ণকে দমন, করিরু। নিজ _.ৰশে, আনিয়াছেন 
বাহিরের সামান্য শ্ক্রগণ তাহার কি করিতে পারে! উহাকে 

নৌকায় উঠাইবার বাসনা করি, দয়! করিয়া আমিবেন কি?” 

এই কথাতে এঁ স্বামিভক্ত লোকটা নৌক স্বামীজীর দদিকটস্থ 
করিতে আদেশ দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় নৌকা তাহার 
নিকটবত্তী হইবা মাত্র, মহারাজের মনোভিগপ্রায় তীহার নিকট 

প্রকাশ করিবার পূর্বেই "স্বামীজী নিজেই নৌকায় উঠিলেন ।, 
মহারাজ তাহাতে যপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে 

কোন কথা! বলিবার পূর্বেবেই যে তিনি তাহার মনোভিপ্রায় 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন তজ্জন্য মনে মনে যথেষ্ট বিন্ময়াপন্ন 
হইলেন। মহারাজের হস্তে বহুমূল্য একখানি তরবারি ছিল। 
কোন সময়ে কৌন অসমসাহসিক কার্যে ইনি বীরত্ব প্রকাশ 

করায় কোম্পানী বাহাদুর তাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 
এ তরবারিখানি পারিতোধিক, দিয়াছিলেন।* স্বামীজী নৌকায় 
উঠিয়া উক্ত তর্বারিধানি একবার দেখিবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করায় মহারাজ বিনা আপত্তিতে তরবারিখানি তাহার হস্তে 

অর্পণ করিলেন ও মনে মনে যথেষ্ট সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন। স্বামীজী তরবারিখানি হস্তে লইয়! উত্তম রূপে 

নিরীক্ষণ করিয়া উহা! গল্গ৷ গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন । তাহ! 

দেখিয়! মহারাজ অতিশয় রাগান্বিত হয়] গম্ভীর স্বরে সেই স্বামীর 

ভক্তকে বলিতে লাগিলেন “এ আবার কি প্রকার সাধু? যিনি 



৪০ মহাতআা তৈলঙ্গ ন্নামীর জীবন চরিত 

পয়ের দ্রব্য দেখিতে লইয়া তাহার গুণাগুণ না৷ জানিয়া 

অনায়াসে তাহ নষ্ট করিতে পারেন, ধন্য, তীহার সাধূত।, জানি 

না কোন গুণে আপনি ইহাকে একজন প্রসিদ্ধ সাধু ও মহাপুরুষ 
বলিয় কিছুপূর্বের প্রশংসা করিতেছিলেন। ইনি একজন কপট 

তগুতপন্থী মাত্র। যোগ রলে জলে ভাসিতে পারেন বলিয়াই 
কি ইনি বিখ্যাত? মহারাজের এই সকল কথ। শ্রবণ করিয়। 

সেই জামি-ভক্ত লোকটী 'বড়ই মন্ীহত হইলেন এবং অতি 

বিনীতভাবে মহারাজকে বলিত্তে লাগিলেন “আপনি রাগ 

করিবেন না, আমি এই ক্ষণেই ডুবুরি দ্বারায় আপন|র তরবারি 
উঠাইয়। দ্িতেছি 1” এইরূপ ,কথাবার্ডী হইতে হইতে নৌক। 

খানি মৃণিকণিক! ঘাটে আসিয়! উপস্থিত হইল এবং স্বামীজী 
নৌক1 হইতে নামিতে চাহিলেন কিন্তু মহারাজ ভীহাকে নামিতে 

দিলেন না। তরবারির ক্ষোভ মিটাইবার জন্য তাহাকে বিশেষ 

রূপে শাস্তি দিবেন মনে মনে স্বল্প করিতেছিলেন। মহারাক্ত 

রাগে, ক্ষোভে অধীর হইতেছেন ও মনের কষ্টে দগ্ধ হইতেছেন 

জানিতে পারিয়া স্বামীজী গঙ্জাজল মধ্যে 'ভস্ত, প্রদান পূর্বক 
তৎক্ষণাৎ একই রকমের ছুই খানি তরবারি উঠাইলেন এবং 

মহারাজের হস্তে সেই দুই খানি তরবারিই প্রদান করিয়া যে 

খানি তাহার নিজের সেই খানি তাহাকে লইতে বলিলেন । 

তরবারি ছুই খানির সৌসাদৃশ্য 'দর্শনে মহারাজ তাহার নিজের 
তরবারি কোন মতেই চিনিয়া লইতে পাঁরিলেন ন1, তাহাতে 

স্বামীজী বলিলেন “তোমার নিজের জিনিস খন তুমি চিনিয়! 
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লইতে পারিলে না, তবে তোমার জিনিস বলিতেছ কেন? 

তোমার জিনিস হইলে তুমি নিশ্চয়ই চিনিয়া লইতে পারিতে। 
যাহ! তোমার নিজের নহে তাহার জন্য এত রোষ প্রকাশ 

করিতেছ কেন? তোমার মত অহঙ্কারী ও মূর্খ এ জগতে আর 

কেহই নাই।” এই কথা বলিয়া এক খাঁনি তরবারি-তাহার 
হস্তে দিয়! অপর খানি জলে নিক্ষেপ করিলেন । 

স্বামীজীর এই সকল কট শুনিয়। ও এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা 

স্বচক্ষে দেখিয়া মহারাজ কফিৎকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন এবং 

মনে মনে বলিতে লাগিলেন এই সামান্য তরবারির জন্য, ই'হাকে 
একজন মহাপুরুষ জানিয়াও কই তিরক্কীর করিয়াছি । 

ইহাকে বিশেষরূপে শাস্তি দিবার জন্য মনে মনে কতএপ্রকার 
কল্পনা করিতেছিলাম । আমি কি নরাধম, সামান্য পদার্থের 

সমতায় মোহিত হইয়া! কি ঘ্বণিত কার্ধাই করিয়াছি । এই 

প্রকার চিন্তায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল । যদিও তিনি: 
তাহার আদরের বন্ুমূল্য তরবারিখানি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন 
কিন্তু তখন সেই তুরবার্দর তাহার নিকট পূর্বের ন্যায় তেমন 

প্রীতির বোধ হইল না। এই অসামান্য মহাপুরুষের 

অলৌকিক ক্ষমত! সন্র্শনে মোহিত হইলেন, তাহার হৃদয়ে 
তখন যেন এক অভিনব আনন্দের উদয় হইল ও মন ভক্তিরসে 

গলিয়া গেল। তখন তিনি মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন যে" 
আমার এই. অপরাধের জন কেবল মাত্র ইহার পদে ক্ষমা 
প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, জানিনা! তাহাতেও, 
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আমার স্বকৃত পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি না? 

মহারাজ মনে মনে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া স্বামীজীর 
পদতলে পতিত হইয়। ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও নিজ 
নিবুদ্ধিতার জন্য নিজেকে শত খিক্কার দ্রিতে লাগিলেন। 
ল্লামীজী"নহারাজের অনুনয় বিনয় ও কাতরত। দের্খখয়া ইলিতে 
তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়! অদৃশ্য হইলেন । 
এই অদ্ভুত কার্যকলাপ সন্দর্শনে মহারাজ ও আর আর সকলেই 
য্পরোনাস্তি বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিলেন “ইনি কি 

মানুষ না দেবত। £ এই সকল.অসম্ভব কাধ্য মানুষে কখনই 
সম্ভবে না।” 'মবামিতক্ত পুরুষটী তখন যে কি আনন্দ 
উপভোগ্ন করিতেছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। তখন 

সকলেই 'একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং 
মহারাজও যেন এক অনির্ববচনীয় আনন্দে মোহিত হইয়া 
সাগ্রহে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 

১২৭৬ সালে ধয়ানন্দ সরম্বত্ভী নামক একজন বিখ্যাত 

পণ্ডিত ৬কাশীধামে আনিয়া উপস্থিত হন। তিনি আসিয়া 
হিন্দু দেব দেবীর উপাসনার অসারত্বপ্রমাণ ও নিন্দাবাদ করিয়। 

সাধারণ লোকদিগকে নিজ ধর্ন্নে আনিবার চেষ্টা করেন। 

এক ঈশ্বর জগতের কর্তা তাহার কোন আকার নাই তিনি 
নিরাকার চৈতন্ন্বরূপ সর্ববদ। সকল স্থানে বিষ্ভমান থাকিয়া 

জগতের মঙ্গল সাধন কলিতেছেন, সীম! বিশিষ্ট দেব দেবীতে 
তাহার উপাসন। সম্ভবে না । এইরূপ নানা প্রকার উপদেশ 
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ও নিজের যুক্তি দেখাইয়। জন সাধারণকে এমনই মোহিত কৰিয়া- 

ছিলেন যে অনেকেই নিজ ধন্ম পরিত্যাগ করিয়! তাহার ব্রাঙ্গধন্ম্ের 
পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাহ। দেখিয়! তৈলঙ্গ স্বামীর দুইজন 
শিষ্য দয়ানন্দ সরম্বতীর ব্যবহারের কথা স্বামীজীকে নিবেদন 

করিলেন। স্বামীজী সমস্ত বৃত্থান্ত শ্রবণ করিয়া! এক টুকর!কাগজে 
কি. লিখিয়৷ মঙ্গলদাস ঠাকুরের দ্বারায় তাহ! দয়ানন্দ সরন্বতীর 
নিকট পাঠাইয়া দিলেন, দয়ানন্দ সরস্বতী তাহা পাঠ করিয়া 
৬কাশীধাম পরিতাগ করিয়া অগ্াত্র প্রস্থান করিলেন। তৈলঙ্গ 
স্বামী সেই কাগজে যে কি লিখিয়াছিলেন. তাহ। তিনি স্বয়ং 

ও দ্য়ানন্দ সরন্বতী '্যতীত আর কেহ জানিতে পারে নাই । 

১২৮১ সালে পৃথথীগিরির শিষ্য বিদ্ভানন্দ স্বামী রাঁজঘাটে 

আ+সিয়! অবস্থিতি করেন। কেহ কেহ তাহাকে “কাশীধাম দর্শন 
করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে 

কাশীধামে দেখিবার জিনিস কিছুই নাই, তৰে একমাত্র তৈলঙ্গ 

স্বামী আছেন তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে হইবে । 

ইহার কয়েক দিবস পরে একদিন প্রাতঃকালে তিনি তৈলঙ্গ 

স্বামীর আশ্রমে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তখন তৈলঙ্ স্বামীর 
নিকট কয়েক জন ব্রঙ্গচারী উপস্থিত ছিলেন ও আরও কয়েক 

জন অপর লোক দঈ্দাড়াইয়া৷ ও বসিয়া.ছিলেন। তিনি আসিয়া 

উপস্থিত হইরামাত্র স্বামীজী তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। 

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই আলিঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গেই উভয়েই 

সেই ভাবে যে কোথায় অদৃশ্য হইয়। গেলেন তাহ কেহই 
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জান্কিতে পারিলেন ন।। এই ঘটনার সকলেই" নিস্তব্ধ হইরা 

বসিয়া রহিলেন। প্রায় অদ্ধঘণ্ট1! পরে স্বামীজীকে পুনরায় সেই 
স্থানে দেখা গেল কিন্ত বিদ্যানন্দ শ্বামীকে আর কেহ দেখিতে 

পাইলেন ন।। পরে জানিতে পার যায় যে তিনি সেই 

মুভূর্বেই,-রাজঘাটে গমন করিয়াছিলেন । কারণ তখন অনেকে 
আগ্রহ সহকারে তাহীকে রালঘাটে দেখি/ত গিয়াছিলেন | , 

একদ। কাশীস্থ,সোণারপুর নিবামী শ্রীযুক্ত রামকমল 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চম বধীর, একটা বালক সিঁডি 

হইতে পড়িয়া যাওয়ায় পাঁজরের একখানি হাড় ভাঙ্গিয়া 

বায়। পুত্রের চিকিৎসার জন্য চট্টোপাধায় মহাশর তাহাকে 

ভেলুপুর হাসপাতালে রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন চিকিৎসার 

পর বালকটী কিঞ্চিৎ হুস্থ হইল বটে, কিন্তু তাহার পাজনের 

বেদনা কোন মতে গেল না এবং মে বেশ সোজ। হহয়। 

দীড়াইতে পারিত ন। | তাহাতে সেখানকার ডাক্তারগণ পরামর্শ 

দেন যে এই বালককে, একবার কলিকাতায় লইয়া গিয়া তগাকার 
প্রসিদ্ধ চিকিতৎসকগণকে দেখান উচিত ।, এই কথ! শুনিয়া 

চট্রোপাধ্যায় মহাশয় বালকটীকে লইয়। কলিকাতায় গমন 
করেন। সেখানে ডাক্তারগণ বালকটাকে পরীক্ষা করিয়! 
বলেন যে রোগীকে সম্পূর্ণপে আরোগ্য করিতে হইলে 
অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন কিন্তু তাহাতে বালকের প্রাণের 
আশঙ্কা আছে। এই কথ, শুনিয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভীত 
হইলেন এবং বালকের জীবনে হতাশ হইয়। তাহাকে লইয়া! 
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ফিরিয়া আমিলেন। বাটীতে আসিয়া তিনি সকল কথা পত্ীকে 
বলায় উভয়েই বালকটার জন্য ভাবিয়া ও কীদিয়া আকুল 
হইলেন। এইরূপে আরও কিছুদিন গত হইলে এক দিন 

উভয়ে পরামর্শ করিয়! চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন্ত্রীক বালকটাকে 
লইয়া মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট গমন করিলেন এবং প্রুত্রকে 
লইয়া তাহার এক পার্থে বসিয়৷ রহিলেন। যতক্ষণ ন৷ 
স্বামীজী তাহাদিগকে চলিয়। যাইতে ইজিত, করিলেন ততক্ষণ 
একাগ্রমনে কেবল তাহারই ধ্যান করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে প্রত্যহ যাতায়াত করিতে করিতে এক মাস কাটিয়া 
গেল। তাহার পর একদিন স্বামীজী বালকের “মাতাকে 

ডাকিয়। জিজ্ঞাস করেন “তোমাদের প্রত্যহ এখানে আসিবার 

কারণ কি?” তাহাতে বালকের মাতা অতি কাতর “ভাবে 
তাহার নিকট আনুপুর্বিবিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করতঃ তাহার 

পদতলে পতিতা হইয়া কীাদিতে লাগিলেন। স্বামীজী 

'বালকটিকে দেখিয়া সেই স্থানের কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়। 
বালকের বেদনার স্থানে লাগাইয়া! দিতে আদেশ করিলেন। 
আরও বলিয়। দিলেন “এক্ষণে তোমরা বালককে লইয়! বাটা 
ঘাও কিছুক্ষণ পরে ইহার অতিশয় জ্বর আসিবে তাহা দেখিয়া 

ভয় পাইবার কোন কারণ নাই । অতি অল্প সময় মধ্যেই জ্বর 
বিরাম হইবে তখন বালক ক্ষুধায় অস্থির হইবে এবং সেই সময় 

তোমার গৃহে যাহা থাকিবে তাহাই.বালককে খাইতে দিবে। 
ইহাভেই তোমার বালক সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে ।” অনম্তর 



৪৬ মহাত্মা! তেলন্ু স্ামীর জীবন চরিত 

তাঙ্ঠারা উভরে বাটি আপিয়া 'পামীজীর জাদেশ মত কার্সা 

করিলেন এবং বালকণ অচিরাৎ জম্পর্ণরূপে আরোগ্য 

লাভ করিল | 

এক সময় খালিপপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বাচম্পতি 
মহাশবু, জ্বর, গ্লীহ. নকুৎ প্রভৃতি নান! প্রকার রোগে অনেক 

দিন হইর্তে কন্ট )পাইতেছিলেন। আনেক প্রসিদ্ধ ডাল্তার 
ও কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া কিছুতেই আরোগ্য লাজ 

করিতে পারেন নাই । অবাশেষে জালানে হতাশ হইয়। ও শেষ 

দশ! উপস্থিত ভাবিয়া তৈল পামীর স্মরণ লইতে মনস্থ করিয়া 

সামীজীর' আশ্রমে প্রতাহ াতায়াত করিতে খাঁকেন। কিছ 

দিন পরে একদিন প্রাত:কাঁলে তিন আজসিবামাত্র সামীজা 

তাহার ঘাতাগাতের কারণ জিজ্ঞাস করায় তিনি সকার 

তাহার নিষ্ষট শজের তবস্থা নিবেদন করিলেন । ক্ামীজী 

সমভ্ত ঘটন। শুনির। তাহাকে কিছু সিদ্ধি বাটিতে দিলেন বাটা 

হইলে স্বীমীজী তাহ! হইতে মটর পরিমীণ একটি বটিকা প্রস্কত 
করিয়া তাহাকে খাইতে ইজিভ করিলেন । তিব্ধি প্রাণের 

মমতায় সহর্ষে উহ। খাইলেন। তাহার পর স্ামীজী _ তাহাকে 

প্রত্যহ আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বাচম্পতি মহাশয় প্রায় 

এক মাস. নিয়মপুর্ণক গমনাগমন করিতে লাগিলেন এবং 
তাহার আদেশ মত সিদ্ধি বাটিয়া এক মটর পরিমাণ একটি 

করিয়া বটিক! প্রত্যহ সেবন করিতে লাগিলেন। একদিন 

্লীমীজী অধিক পরিমীণে বমন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং 



মহাতাা তৈলঙগ স্বামীর জীবন চরিত ৪৭ 

বাচস্পতি মহাশয় আসিবা মাত্র উহা পরিষ্কার করিতে ইঙ্গিত 

করিলেন তিনি বিরক্ত না হইয়া অবিলম্বে উহা ছুই হস্তে 
পরিষ্কার করিয়া নান করিয়া আসিলেন। তাহার পর স্বামীজী 

তাহাকে পুর্বের স্ায় সিদ্ধি বাটিতে ইন্জিত করিলেন এবং বাটা 
হইলে তাহা! হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মত একটি বটিকা তুঠুহাকে 
খাইতে দ্রিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে বাচস্পতি মহাশয় 

আসিয়া দেখিলেন ঘে এক স্থানে রাশীকৃত বিষ্ঠা জড় করা 
রহিয়াছে। স্বামীজী. পুরুবদিনের ন্যায় তাঁভাকে উহ। পরিষ্কার 
করিতে সঙ্কেত করিলেন। তিনি কিছুমাত্র স্বণা ন। করিয়। 

উহ1 উত্তমরূপে পরিষ্কার করতঃ স্নান করিয়া আসির্লে স্বামীজী 
তাহাকে সিদ্ধি বাটিতে আদেশ করিলেন এব বাট! হইলে 
তাহ! হইতে পুর্ব পরিমিত একটি বটিক! খাইতে দিয়া বীললেন. 
যে “তোমাকে আর এখানে আসিতে হইবে না । তুমি শীঘ্রই 
গীড়া হইতে মুক্ত হইবে জীবনে হতাশ হইও না” অল্প *দিন 

মধ্যেই বাচম্পতি মহাশয় সম্পৃ+ আরোগ্য লাভ করিলেন। 
স্বস্থ ও সব্গন হইলে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। মধ্যে 

মধ্যে তিনি স্বাসীজীকে দর্শন করিতে যাইতেন ও তীহাঁকে 
প্রণাম পূর্বক তথায় বসিয়া বিমল পবিত্র স্থখ অনুভব করিতেন। 

১২৯১ সালে কলিকাত। হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল 
জল বায়ু পরিবর্তন নিমিত্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে 
৬কাশীধামে আগমন করেন। তিনি হিন্দু হইয়াও স্বেচ্ছাচারী 
ছিলেন, হিন্দু দেব দেবীর উপাসনা কর! তাহার নিতান্ত স্বণিত 



৪৮ মহাত্ম। তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত 

কার্ধ্য বলিয়া ধারণা ছিল। ৬কাশীধামে "আসিয়া! কৌতুহল 
চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি বিশ্বেশ্বর,, অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকাদি 
দর্শন করেন কিন্তু কোন স্থানে পুজা দেন নাই বা কোন 
দেবতাকে প্রণামও করেন নাই | ৬কাশীধামে কিছুদিন থাকিবার 

পর তিনি তৈলঙ্গ স্বামীর সমীপে অলৌকিক ক্ষমতার কথা 
শুনিয়। অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া! তাহাকে একদিন দর্শন 
করিতে গমন কুরেন। স্বামীজীর সমীপে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন যে কত লোক তীহার. চারিদিকে বেন করিয়! 
রহিয়াছে, কেহ দাড়াইয়া কেহ ব। বসিয়। রহিয়াছে । দর্শকগণ 

তাহাকে প্রণাম করিয়! কেহ বসিতেছে, কেহ দ্রীড়াইতেছে 
কেহ ব। অল্প সময় মধ্যেই চলিয়! যাইতেছে । তিনি কিয়্ক্ষণ 
দাড়াইয়। এই সকল ঘটনা এবং তৈলঙ্গ স্বামীর লাবগ্যময় 

মু্িখানি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিতেছেন এমন সময় সহসা কে 

যেন তাহার গলদেশে ধাক! দিয়! কর্ণের নিকট বলিল “ওরে 

নরাধম দুরাচার!, তুই দুই পাতা. ইতরাজী পুড়িয়। নিজ ধর 
একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছিস্। ইহাকে প্রণাম কর।” 

সেই ধাকার বেগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তৈলজ স্বামীর চরণ 
তলে পতিত হইলেন। এই সকল কথা শুনিয়া ও ধাক্কা 
খাইয়া তাহার মোহ নিদ্রা হইল, হৃদয় ভক্তিরসে গলিয়া 

গেল। পাশবিক বৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া তাহার হৃদয়ে 

কেমন এক অভূতপুর্বব, ভাবের উদয় হইল। তিনি তামাস৷ 
দেখিতে আসিয়। মহারত্ব লাভ করিলেন। স্বামীজীর চরণ 



মহাত্মা তৈলজ স্বামীর জীবন চরিত ৪৯ 

স্পর্শ করিবা মাত্র তাহার হৃদয়ের মলিনত্ব দুর হইল। তাহার 

মন সম্পুর্ণ নূতন ভাবে গঠিত হইল। স্বামীজীর অদ্ভুত ক্ষমত! 
দেখিয়া! তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া! গেলেন। তথা হইতে 
বাসায় আসিলে তাহার মনে নান! প্রকার চিন্তার উদয় হইতে 
লাগিল এবং তাহার ফলে তিনি সেই দিন 'হইতেই ধর্ম পথে 
চলিতে আরম্ভ করিলেন ও হিন্দুধর্মের সার মর্ম বুঝিতে 
পারিলেন। তদবধি তিনি স্বামীজীর সেবার জন্য মাসিক 
কিছু কিছু দিবার ইচ্ছা করেন । মঙ্গলদাঁস ঠাকুর তাহ! স্বামীজীর 
নিকট প্রকাশ করায় তিনি অতিশয় বিরক্ত, হইয়! * অস্বীকার 

করেন। কিন্তু স্বামীজীর দেহত্যাগের পর হইতে তিনি 
আশ্রমের খরচ চালাইবার জন্য মঙ্গলদাস ঠাকুরকে মাসিক দশ 

টাকা করিয়! দিতে থাকেন । 
তৈলঙ্গ স্বামী কখন দুঃসহ শীতে জলে অবস্থিতি করিতেন 

আবার কখনও প্রচণ্ড গ্রীক্ষের উত্তাপে যখন কোন লোক 

বাহিরে ফাইতে সাহসী হয় ন। তখন তিনি অনায়াসে উত্তপ্ত 
বালুকার উপর আরামে শয়ন করিয়া থাকিতেন ও কখন স্বান 
করিতে যাইয়া তিন চারি ঘণ্টা জলে ডুবিয়। থাকিতেন। 

আবার কখনও নিস্তব্ধ ভাবে জলে ভাসিয়! মতের বিপরীত 

দিকে গমন করিতেন। জল স্থল, শীত গ্রীক্ম তীহাঁর সকলই 
সমান জ্ঞান ছিল। বার মাস তিনি একখানি কম্বল পাতিয়টু 

শয়ন করিতেন ও অপর একখানি কম্বল গায়ে দিতেন । 
যাহার! স্বচক্ষে স্বামীজীর অত্যাশ্্ধ্য কার্য্য কলাপ দর্শন 



৫০ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবুন চরিত 

করিয়াছেন তাহারা তাহাদের জীবন সার্থক ও ধন্য বলিয়! 
মনে করেন এবং জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকার বিদ্ুরিত করিয়। 

পরিণামে যে এই প্রকার সত্বগুণের অধিকারী হওয়া যাঁয় ইহা 

বেশ বুঝিতে পারেন। আর যাহার! দর্শন করিতে পারেন 
নাই তাহার! মনে মননে অতিশর আক্ষেপ করিবেন যে এমন 

মহাপুরুষের দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না। যাহার তাহাকে 
দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে তিনিই দ্বেখিয়াছেন। যিনি অগ্রাহা 

করিয়াছেন |অথবা তাহার ক্ষমতার বিষয় অবগত নহেন 

তাহারই ভাগ্যে দর্শন ঘটে নাই । 

এক্ষণে তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রমে তাহার একটা প্রস্তর 

নির্মিত প্রতিমূর্তি আছে সকল যাত্রীই তাহা দর্শন ও পুজা 
করিয়া থাকেন। মঙ্গলদাস ঠাকুর এখনও সেই বাটাতে 
'সেবারেৎ আছেন। 

অনন্তর বিষ্তর কষ্ট সা ও  ধের্য্যাবলম্বন করিয়া থাকার 

পর আমার ভাগ্যে যাহ! ঘটিয়াছিল এবং স্রচক্ষে যাহা 
দেখিয়াছি তাহার কিছু প্রকাশ করিব। সমস্ত ঘটনা প্রকাশ 

করিতে হইলে এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইয়। ঘায় সেই জন্য 

প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বলিব। যাহা একবার পাঠ করিলে 

সকলেই - জানিতে পারিবেন যে .তৈলঙ্গ স্বামী নির্বিকার, 

ত্রিকালজ্ঞ, সদানন্দ, দয়ার সাগর, জীবনমুক্ত, এবং জীবন্ত 
ঈশ্বর ছিলেন । 

নান] প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া! ও ধন্নমীলোচনা 
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করিয়া পুনর্জন্ম বিষয়ে আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ 
উপস্থিত হর। শাস্ত্রে জন্মজন্মান্তরের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত 

হইয়াছে । সাধু, মহাত্ব। ও জ্বানিগণ বলিয়া! থাকেন যে নুকৃতি 
ও ছু্ধতি অনুসারে লোকে ন্বর্গ, নরক ও নাঁন। যোনি ন্দ্রমণ 

করতঃ স্বখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া পাকে, এই সকল বিষয় 

জানিয়াও এবং পুনর্জন্মবাদের প্রতি আমর সম্পূর্ণ আস্থা 
থাকিলেও সিদ্ধ মহাপুরুষ" মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট 
তাহার কি অভিমত তাহা জানবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা 
হইল। একবার তীর্থে যাইয়া হরিদ্বার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়। 
আসিব এবং সেই সময় প্রথমে একাশীধামে যাইয়! মহাত্মা 
তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট মনের সন্দেহ দূর করির। লইব স্থির 
করিলাম । কোন পণ্ডিতের দ্বারা ইহার ঠিক মীমাংসা হইবে 
ন। কারণ ধিনি বত বড় পণ্ডিত তিনি তত যুক্তি দেখাইয়া 
থাকেন | প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বামীজী ব্যতীত আর কেহই দিতে 

পারিবে না। যে কোন প্রকারে হউক একবার স্বামীজীর 
নিকট যাইতেই হইবে এবং যত দ্বিন না মীমাংসা হয় তত দিন 
ফিরিব ন1 ইহাই মনে মনেস্থির সঙ্চল্ল করিলাম । যে সময়ের 

কথা বলিতেছি তখন আমি মুঙ্গেরে কোন এক বড় ভাক্তার- 
খানাতে চাকরী করিতাম" পরের চাকরী, ছুটী না পাইলে 

যাওয়া ঘটে না। যতই দ্বিন যাইতে ল্লাগিল ততই মন চঞ্চল 

হইতে লাগিল এবং ছুটা লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। 
কিছুদিন পরে ১২৮৭ ,সালে তিন মাসের ছটা লইযা৷ 
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অগ্রহায়ণ মাসের ২র! তারিখে আমি তীর্থ যাত্রায় বাহির 

হইলাম। মুঙ্গের স্ক'লের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু স্থরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ৬কাশীধামে নারদঘাটে তাহার 
নিজ বাঁটাতে থাকিবার জন্য ভীহার বাটার তক্বাবধারক শ্রীযুক্ত 
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যার মহাশয়কে একখানি পন্র দিলেন, এ 
পত্র খানিতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল, থাকিবার জন্য 

কোন প্রকার কষ্ট পাইতে হয় নাই। উক্ত রামচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন 
তাহাকে পাইয়া আমার আরও বিশেষ উপকার হইয়াছিল। 

প্রথমে পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি, ব্রান্দণ ও কুমারী ভোজন 

ইত্যাদি তাহার দ্বারায় সমস্ত কার্য শেষ করিয়া, অনশেষে 

তাহারই সহিত সাত দিন ছুই বেলা স্থানীয় সমস্ত তীর্থ দর্শন 
করিলাম । তিনি অতি আনন্দের সহিত আমাকে সঙ্গে লইয়! 

সমস্ত দেব দেবী দর্শন করাইতে লাগিলেন এবং ষে তীর্থের যে 
মাহাত্ম তাহা বুঝাইয়! দিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে শেষে 
একদিন পঞ্চগঙ্গার ঘাঁটের উপর বিন্দুমাঁধব, এবং মহাত্মা 
তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রম দেখাইলেন। মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর 

দেবমুক্তিখানি দেখিয়া আমার অতিশয় ভক্তি হইল। অক্পক্ষণ 
তথায় থাকিয়া আমর! উভয়ে তাহাকে প্রণাম করিয়া বাসায় 

ফিরিয়া আসিলাম। , আমার মনের 'ভাব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়কে কিছুই প্রকাশ করিলাম না। বাসায় আসিয়া! 
মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়কে তৈলঙ্গ স্বামীর. গুণাগুণ 
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ও ক্ষমতার বিষয় *জিত্ঞাস। করিলাম। তিনি বিশেষ কিছুই 

ঘলিতে পারিলেন না কেবলমাত্র বলিলেন “উহার কথ! কেন 
জিজ্ঞাসা কর উহার কোন কাগুজ্ঞান নাই, একটা পাগল মাত্র, 
জাতি বিচার নাই, যাঁর পায় তারই খায়, দোকানের জিনিস 

লুটাইয়! দেয়, কাহারও সহিত কথ! কহে .না, উলঙ্গ থাকে, 

শ্রীপ্ষকীলে রৌদ্রে উত্তপ্ত বালিতে শয়ন. করিয়া থাঁকে, 
শীতকালে ভয়ানক শীতে জলে বসিয়া থাকে । কখন কখন 

ভ্ুই তিন ঘণ্ট। জলে ডুবিয়া থাকেণ আবার কখন কখন 
জলে ভানিতে থাকে সকলে বলে কুস্তক যোগী। উহার 
বয়ক্রম সাত আট শত বৎসর হইবে এই প্রকার এক *ভাবেই 
আছে ।” | 

পুরদিবস প্রাতঃকালে মণিকণিকার স্নান করিয়। পুজন্পাদ 
মৌনাবলন্বী মহাত্বাঁ তৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শনার্থ তাহার আশ্রমে 
উপস্থিত হইলাম, এবং তাহাকে প্রণামপুর্ববক একটা থামের 

পার্খে দ্রীড়াইয়। তাহার সেই দ্েবমুণ্তিখানি ভাল করিয়! 
দেখিতে লার্থগলাম। মনে সনে ভাবিতে লাগিলাম যে, 
স্বামীজীকে পুনর্জ্ম তত্তের কথা জিজ্ঞাস! করিয়া! নিজ সংশয় 
দুর করিব। নিকটে বসিয়া গিজ্ঞাসা করিব সে প্রকার 

সাহসও হইতেছে না । কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই 
প্ামীজী অঙ্গুলী সন্কেতে আমাকে চলিয়া বাইতে আদেশ 
করিলেন। আমি কিরত্ক্ষণ থাঁকিবার ইচ্ছ] প্রকাশ করাতে 

প্ানীজীর সেবক মঙ্গলদাস ঠাকুর আমাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে 
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বলিলেন। আমি মুগ্ধচিত্তে ও দুঃখিত . অন্তঃকরণে নানা 

প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 

পুনরায় বৈকালে আমার মনোভীষ্ট 'পুর্ণ করিবার অভিলাষে 
ভাহার আশ্রমে যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়। সেই থামের 

পার্শে দীড়াইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, এইবার মনের কথ! 
প্রকীশ করিব। বলিব বলিব "মনে করিতেছি এমন সময় 

আমার মুখের কথা বাহির হইবার পুর্বেবই স্বীমীজী প্রীতঃ- 
কালের সায় হাত নাড়িরা আমাকে চলিয়া যাইতে সঙ্কেত 
করিলেন, তত্দর্শনে মঙগলদাস ঠাকুরও আমাকে শীঘ্র চলিয়! 
যাইতে বলিলেন। আমি অনন্যগতি হইয়া মনের কথা মনে 
রাখিয়া ক্ষুপ্ন ও অপ্রসন্নচিত্তে বাসায় ফিরিয়। আসিলাম। 

দ্বিতীয় দ্রিবস প্রাতঃকালে পঞ্চগঙ্গায় কান করতঃ আশ্রমে 

যাইয়া স্বীমীজীকে প্রণীসপুর্বৰক পূর্বব দিনের মত সেই থামের 
নিকট দাড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমাকে চলিয়া যাইতে 
ইঙ্গিত করিলেন, আমি নডিলাম না, তাহাতে মঙ্গলদাস ঠাকুর 
আমাকে শীত্র চাঁলয়া যাইতে 'বলিলেন, তাহাতেও আমি 

নডিলাম না, তাহ। দেখিয়া স্বামীজা ব্যগ্রভাবে তাহার 

গোসেবককে ইঙ্গিত করিলেন, “ইহাকে বাহির করিয়। দাও”, 

সে তৎক্ষণাৎ আমাকে বলপুর্ববক বাটার বাহির করিয়া দিল। 
আমি কীদিতে কীদিতে বড় লজ্জিত ও অপমানিত হইয়। 
বাসায় আসিলাম। নানা প্রকার চিস্ত! করিয়া বড়ই হতাশ 
হইলাম। অবশেষে স্থির করিলাম কপালে যাঁহাই থাকুক, 
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আমি কোন মত্তে ছাড়িব না। অতি ভয়ে ভয়ে পুনরায় 
বৈকালে আশ্রমে যাইয়া স্বামীজীকে প্রণামান্তে যথাস্থানে 
পুর্ববব দ্রাড়াইলাম কিন্তু অল্প সময় পরেই প্রাতঃকালের ন্যায় 
বিদায় করিয়া দ্রিলেন। কি উপায় করিলে একটু বসিবার 
স্থান পাই তাহাই আমার প্রশ্ধান চিন্ত। হইল। অবশেষে স্থির 
করিলাম যে, কিছু অর্থের দ্বারা স্বামীজীর. সেবক ছ্ুইজনকে 
সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাহারা আর আমাকে তাড়াইর়া দিবে 
না। স্বামীজী যাইতে সঙ্কেত করিলে আমি দ্লাড়াইয়া থাকিব, 

এবং সংশয় দূর ন! হওয়া পর্য্যন্ত কোন মতে ফিরিব ন| | ইহাই 
দৃঢ় গুতিজ্ঞা করিলাম। 

তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে মণিক্িকায় না করিয়। 
আশ্রমে গমন করিলাম, ন্সামীজীকে প্রণাম করিয়া মন্ত্লদাস 
ঠাকুরের নিকট বপিলাম। প্রথমে তাহাকে চারি টাক দিলাম 
ও সেই গোসেবককে ছুই টাক! দিয় উভয়কে করজোড়ে 

বলিলাম যে আপনারা আমাকে আর তাড়াইয়া দিবেন না, 

উভয়ে সঙ্কট হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন, কিন্তু মঙ্গলদাস 

ঠাকুর বলিলেন দ্বাবা'অনুমতি ন। দ্রিলে এখানে থাক! বড় শক্ত, 
অশমরা কি করিব? বাবার আদেশ পালন করিতেই হুইবে। 

গোসেবক বলিল আমি আর সম্মুখে হাজির থাকিব না। 
আমি ভয়ে ভয়ে করজোড়ে স্বামীজীর সন্ম,খে থামের পার্শে 
দাড়াইয়। রহিলাম। কিছু অগ্রনর হইযু। আমার মনের 
কথ প্রকীশ করিব, এই প্রকার কল্পনা করিতেছি কিন্তু সাহস 
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হইতেছে না, অগ্ভ আর তাড়াইয়! দিবার ভয় নাই নিশ্চয়ই 
বলিব স্থির করিলাম। 

যখন আমার মনের কথ! বলিব স্থির করিয়া একটু অগ্রসর 
হুইয়াছি এমন সময় কলিকাতা হইতে দুইটি বাবু আসিয়৷ 
আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামীজীকে প্রণাম করিয়! 

তাহার সম্মখে টাড়াইলেন, কিছুক্ষণ পরে ন্বামীজী 

তাহাদিগকে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহাদের মধ্যে 
একজন বড় নম্র স্বভাবের লোক তিনি বাহিরে যাইতে অগ্রসর 

হইলেন, কিন্তু অপর বাবুটি ঠিক তাহার বিপরীত, তিনি 
অতিশষ রাগ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন যে “এক্ষণে 

আমি কোন মতে যাইব ন|। সাধু দর্শন করিতে আসিয়াছি, 

আমি "এখানে থাকিতে আসি নাই, কিছুক্ষণ পরে চলিয়া 

বাইব ইহার জন্য এত রাগ কেন?” তাহাতে ত্বামীজী 

রাগান্বিত হইয়া মঙ্গল দাঁস ঠাকুরকে ইশ্তিত করিলেন যে, 

“গোসেবক দ্বার! ইহাকে “শীঘ্র বিদায় করিয়া দাও |” মঙ্গল- 

দাস ঠাকুর গোসেবককে এই কথা বলার সে* আসিয়! 
ভাহার গায়ে হাত দিয়া বলিল, শীত্র বাহিয়ে যাও, বাবাকে 
দর্শন কর। হইয়াছে আর এখানে বুথ! জনত। করিবার "আবশ্যক 

নাই।” বাবুটা তাহাকে ধাকা দিয়! বলিলেন “তুমি বাহিরে 
বীও, আমি এখন কোনমতে যাইব না।৮ এই প্রকারে 

দুইজনে ঝগড়া লাগিরা গেল। তাহ। দেখির। স্বামীজী উক্ত 

বাঝুটাকে দ্বাড়ীছতে ইত করিলেন এনৎ মঙ্গলদাস ঠাকুরকে 
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কাগজ কলম লইয়া তীহার নিকট আসিতে সঙ্কেত করিলেন । 

মঙ্গলদাস ঠাকুর নিকটে আমিলে তাহার বেদীর সংলগ্ন 

দেওয়ালে দেবনাগরী "অক্ষরে যে সমস্ত শ্লোক লেখা ছিল 
তাহার মধ্য হইতে এক একটি অক্ষর স্বামীজী অঙ্গুলি ছার! 
নির্দেশ করিয়! দেখাইতে লাগিলেন এবং মঙ্গল দাস ঠাকুর 

তাহা লিখিতে লাগিলেন, লেখা শেষ হইলে স্বামীজী মলদাস 
ঠাকুরকে তাহা পাঠ করিয়া উক্ত বাবুটাকে শুনাইয়া দিতে 
সঙ্কেত করিলেন । ্ ই 

মঙ্গলদ!স ঠাকুর তাহা পাঠ করিয়া সেই বাবুকে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি শুনাইয়া দ্রিলেন, “তোমার ১৮২ টাকার মুল্যের 
ছুতা জোড়াটি বাঁছিরে খুলিয়। রাখিয়া আমাকে দেখিতে 
আ]ুশিয়াছ যদি কেহ চুরি করিয়া লইয়। যায় তাহ! হইলো খালি 

পায়ে বাসায় যাইতে মহা কষ্ট হইবে আর নূতন জু 
জোড়াটিও যাইবে, তাহাই ভাবিতেছ। অতএব তুমি আমাকে 
দেখিতেছ কি তোমার সেই বহুমূল্যের জুতা দেখিতেছ ? 
কি ভাবিচছতছ সতা করিয়া ধল। তোমার এই বুথ! দুর্ভাবনার 
আবশ্টক নাই* তোমার ভূত। লইয়া শীঘ্ব চলিয়। যাঁও কেন চুরি 

কারে নাই।”” এই ঘটনায় সেই স্থানে ঘাহার। ছিলেন সকলেই 
নিস্তব্ধ ও অবাক্ হইয়া রহিলেন। আমি সেই বাঝুটিকে 
জিজ্ঞীস। করিলাম “মহাশয় ! সত্য সত্যই কি আপনি জুতার 
কথা ভাবিতেছিলেন ?” . তিনি বলিলেন “ই। মহাশয় যথার্থই 
আমীর জুতীর ভীবনী হইতোঁছজ।” আীম এই গুরকাঁর 
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আশ্চর্য্য ঘটনা আর কখনও দেখি নাই, স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া 
আমার বিশ্বাস ভয়ানক বাড়িল, ভক্তিরসে মন গলিয়।৷ গেল। 

মনে মনে স্থির করিলাম যতই কষ্ট পাইতে হউক আমি 

কিছুতেই ছাড়িব না। সেই বাবুটিরও রাগ রঙ্গ কোথায় চলিয়। 
গেল, তিনি যেন হতবুদ্ধি হইয়! গেলেন । তাহার পর স্বামীজী 
তাহাফ্ে যাইতে ইঙ্গিত করায়, আর কোন কগা না কহিয়। 

তাহার! উভয়ে চলিয়া! গেলেন । 

তাহার কিছুক্ষণ পরেই আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া হস্ত 
সঙ্কষেতে যাইতে আদেশ করিলেন। আমি ভাবিলাম ন! 

যাইয়। একটু জোর করিরা দেখি কিন্তু সাহস হইল না, অগত্যা! 
বাসায় ফিরিয়া আমিলাম। বড় আশা করিয়! আবার বৈকালে 

গেলাম তখন ও তাহাই ঘটিল, এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে ১২ দিবস 

দুই বেল। যাতায়াত করিয়া একটু বসিবার স্থান ও না! 

পাওয়াতে বড়ই হতাশ হইলাম, জীবন তুচ্ছ জ্ঞান হইল, মনে 
হইতে লাগিল যে আমার ন্যায় হতভাগ্য জীব এ জগতে আর 

কেহই নাই। আমি এমনই ছুূর্ভীগ্য যে একজন সাঁধু ব্যক্তির 

নিকট একটু বসিতে স্থান পাই না, দেখিবাঁমাত্র তাড়াইয়া 

দেন। ন! জানি কত পাপ করিয়াছি সেই জন্য স্বামীজী 

আমাকে নিকটে বসিতে দ্রিতেছেন না। এই ছুর্ভোগ্য ছুঃখ 

দুই চাঁরি নিমেষের মধ্যে আমার হৃদরকে অতিশয় ব্যথিত 

করিয়। ফেলিল। ত্রয়োদশ দিবস গ্রাতঃকালে আশ্রমে যাইয়া 

আমি হৃদয়ের ছুঃখাবেগ আর সম্বরণ করিতে ন। পারির়া মশ্মীহত 
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চিত্তে কীদিয়। *ফেলিলাম ছু'নয়নে ধার! বহিতে লাগিল । 
তখন ন্বামীজী আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া নিজেই বসিতে 
অনুমতি করিলেন এবৎ ছুঃখাবেগ সন্বরণ করিতে সঙ্কেত 

করিলেন। স্বামীজীর সকরুণদৃষ্টিবুক্ত সম্কেতে আমার হৃদয়ের 
ছুঃখাবেগ আরও উচ্ছলিত হইয়! উঠিল এবং স্বামীজীর চরণ 
ধরিয়! কীদিতে লাগিলাম। পরিতাপে প্রাণ পুড়িতে লাগিল । 
আমার এই অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী মঙ্গলদাঁস 

ঠাকুরকে ডাকিয়া! সন্কেতে বলিলেন “আজি ইহাকে যাইতে বল 
কাল প্রাতঃকাঁলে আসিতে বলিয়া! দাঁও।” মঙ্গলদাঁস ঠাকুর 

্বামীজীর আদেশবাণী আমাকে বুঝাইয়। দিলেন,এবং পরদিন 
প্রাতঃকালে আসিতে বলিলেন। তখন আমার ক্ষুব্ধ চিন্ত 
আশ্বস্ত হইল, অনুতপ্ত প্রাণ শীতল হইল । বিষঞ্ধ হয় প্রফুল 

হইল, আমার আশা পুর্ণ হইবে ভরসা হইল। দ্বিপ্রহরের 
কিছু পুর্বে বাসায় আসিলাম। আশার সঞ্চার হইয়াছে 
ভাবিতে লাগিলাম এবং পরদিন প্রাতঃকাল প্রতীক্ষা 
করিতে*লাগিলাম।  * রা 

পরদিন চতুর্দশ দিবস প্রাতঃকালে পঞ্চগঙ্গায় স্নান করিয়া 
পুর্ণোৎসাহে আশ্রমে গমন করতঃ স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া 
তাহার চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিলাম, এবং চরণ ধুল! 
সর্ববশরীরে উত্তমরূপে মাখিয়! তাহার নিকট বসিলাম। সাধুর 
সমীপে বসিয়৷ সাধু সঙ্গের পবিভ্রগুণে আমার হৃদয়ের আবরণ 

কাটিল। আমার দেহ তখন পবিত্র হইয়াছে বলিয়া মনে 
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হইল। তখন এক প্রকার নূতন রকমের আনন্দ হইল । 
কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ইঙ্গিত করিলেন । 
যাহাতে একখানি পাথর একখানি গেরিমাটি এবং এক লোট। 
জল আমার নিকটে দিয়া মঙ্গলদাস ঠাকুর বলিলেন বাব 

আপনাকে গেরিমাটি ঘসিতে বলিতেছেন । আমি গেরিমাটি 
ঘসিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা আন্দাজ দ্বিপ্রহরের সময় 

স্বামীজী নিজেই আমাকে সেই ঘসা! গেরি একটি পাথর বাটিতে 
রাখিয়া আহার করিতে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। 

আজ্ঞামত আমি তাহাই করিলাম এবং বাসায় ঘাইয়। আহারাদি 
শেষ করতঃ পুনরায় আশ্রমে আসিলাম। আসিবামাত্র 

আমাকে পুনরায় গেরি ঘসিবার সক্ষেত করিলেন, আমিও 
ভাহার আদেশ মনত তাহাই করিতে লাগিলাম। বৈকাঁলে 
একজন ব্রন্মচারী আসিলেন, স্নামীজী নিজেই তাহাকে সেই 

গেরির বাটি এবং দেবনাগরী অক্ষরে লেখা একখানি কাগজ 

দিলেন এবং উঠানের দেওয়ালে এ গেরির দ্বার। তাহা লিখিতে 

আদেশ দিলেন। তিনিও তাহাই করিতে লাগিলেন। 

সন্ধ্যার সময় আমাকে পুনরায় এ ঘসা 'গেরি সেই বাটিতে 
রাখিয়। বাসায় যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। মামিও অবনত 

মন্তকে আভ্ঞাপালন করিয়া বাসায় আসিলাম। 

পরদিন পঞ্চদশ দিবস প্রাতঃকালে যথারীতি পঞ্চগঙ্ায় 

স্নান করিয়। পুর্ব আশ্রমে গমন করতঃ স্বীমীজীকে প্রণাম 

করিয়। তাছার নিকট বসিলাম। তিনিও আমাকে পুর্বববৎ 
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গেরি ঘসিতে স্কেত করিলেন । গেরি ঘমিতে ঘসিতে যখন 

হাত বেদন! যুক্ত হয় ও একটু আস্তে আস্তে ঘসিতে থাকি 
তখন স্বামীজী মুখ গম্ভীর করিয়া হাত ঘুরাইয়া খুব জোর করিয়া 

ঘসিতে সঙ্কেত করেন। তীহার সেই .গন্তীর যুন্তি দর্শনে 
সমধিক ভীত হইয়া আবার যথাসাধ্য - জোর করিয়া ঘসিতে 
থাকি। পুর্ব পূর্ব দিনের ন্যায় দ্বিপ্রহরের সময় ঘসা গেরি 
বাটিতে রাখিয়া আমাকে আহার করিতে যাইবার জন্য ইঙ্গিত 
করিলেন। আমিও বাসায় আসিয়া! আহারাদির পর পুনরায় 
আশ্রমে আসিলাম। আবার সেই গ্রেরি ঘসিবার হুকুম হইল 
সন্ধ্যাকালে বাসায় যাইতে অনুমতি করিলেন। 

* এইরূপে ১৫ দিন ক্রমাগত দুই বেল! গেরি ঘসিল্সা আমার 

ছুই হাত অবশ হইয়া গেল। ছুই হাতের জোর একেবারে 
কমিয়া গেল। এমন কি আহারের সময় হাত মুখে তুলিতে 
বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল । সর্ববদ ভাবিতাম আমার যেমন 
অদৃষ্ট "তেমনই কার্য পাঁইয়াছি। মনের কথা মনেই থাকিল 
তাহ! আর গ্রকাশ করিতে পারিলাম না । আমি ছুই বেলা 
গেরি ঘসিতে থাকিলাম এবং সেই ব্রন্ষচারী ও প্রত্যহ বৈকালে 
আসিয়া সেই ঘসা গেরি লইয়া উঠানের দেওয়ালে শ্লোক 
লিখিতে লাশিলেন।, প্রত্যহ যাহা! ঘস! হইত প্রত্যহ তাহা 

খরচ হইত । ব্রহ্মচারীর কোন প্রকার বিরক্তি নাই কিন্ত 

আমি ক্রমশঃ অক্ষম হইয় পড়িলাম। 
এই প্রকারে ২৮ দ্বিন কাটিল। উনত্রিংশৎ দিব: 
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প্রাতঃকালে পঞ্চগঙ্গায় স্বান করিয়া আশ্রমে গমন করতঃ 
স্বামীজীকে ভক্তিভরে প্রণামান্তর তাহার পদতলে বসিয়া 

ভাবিতে লাগিলাম, আজ যদি আমার উপর গেরি ঘসিবার 
হুকুম হয় তবে আমি নাচার, আজ আমার ছুই হত অচল, 
আমীর গেরি ঘসিবার বিন্দুমার ও ক্ষমত। নাই । হায়! আজ 
জাগার কি হইবে ? গেরি ঘসিতে না পারিলে যদি স্বামীজী 

তাড়াইয়া দেন তাহ! হইলে আমার আশ! ভরসা সব ফুরাইল, 

এত পরিশ্রম এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াও আজ বুঝি আমার 
সকল আশ! জলাগ্রলি দিয়া ফিরিতে হয়। এই প্রকার 

অনন্ত চিন্তাক্রোত প্রবাহিত হইয়! আমার প্রাণকে আকুল 
করিয়! ভুলিল এবং ছুই চক্ষু দিয়! ধারা বহিতেলাগিল। কিয়ৎক্ষণ 
পরে স্বামীজী আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ 
সন্কেতে মঙ্গলদাস ঠাকুরের দ্বারা আমি দেবনাগরী পড়িতে 

পারি কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে আমি বলিলাম 

“দেবনাগরী পড়িতে পারি ।” তাহা শুনিয়া স্বামীজী স্বয়ং 
ভাহার বেদীর কম্বলের ভিতর হইতে একটি বড়' বাশের চো 
বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন এবং মঙ্গলদাস ঠাকুরের 

দ্বারায় আমাকে বুঝাইয়া দিলেন ঘষে “ইহার ভিতর যে 

শ্লোকগুলি ' আছে তাহ বাঙ্গালা ভাষায় তোমাকে লিখিতে 

হইবে |” আমি হাতে যেন ত্বর্গ পাইলাম, আমাকে যে আজ 

আর গেরি ঘমিতে হইবে না৷ জানিয়া, স্বামীজীর দয়ার বিষয় 

ভাঁবিয়। বড়ই আনন্দিত হইলাম এবং কাগজ কলম ও দোয়াত 
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আনিয়া শ্লোকগুলি বাঙ্গীল। ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলাম । 

প্রত্যেক কাগজের তলায় আমার নাম স্বাক্ষর করা আছে। 

পাঁচ দিবস দুই বেলা পরিশ্রম করিয়া চোঙ্গার শ্লোকগুলি লেখা 

শেষ করিলাম। স্বামীজীকে তাহ! বলার তিনি একথার 

সমস্তগুলি পাঠ করিতে সঙ্কেত করিলেন। পাঠ শেষ হইলে 
বাশের চোঙ্গায় পুরিয়া কম্মলের ভিতর রাখলেন এবং পুরবের 
মত কম্বলের ভিতর হইতে পুনরায় অপর একটি চোঙ্গ! বাহির 
করিলেন ও তন্মধ্যস্থিত শ্রোকগুলি সেই প্রকার বাঙ্গালা ভাষায় 

লিখিতে আদেশ করিলেন । এই চোঙ্গাটা পুর্ববাপেক্ষা কিছু ছোট 
ছিল ইহার শ্োকগুলি লেখ! শেষ করিতে তিন দিবস লাগিল । 
পূর্বের স্যর একবার পাঠ করিতে বলিলেন, পাঠ শেষ হইলে 
সমস্তগুলি চোঙ্গায় পুরিয়া কম্বলের মধ্যে রাখিয়া দিলেন 

এবং আমাকে বাসায় আহার করিতে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। 

আমি বাসায় আসিয়৷ আহারাদি করিয়। পুনরায় আশ্রমে 
আসিলাম স্বামীজীট্ুকে প্রণাম করিয়! তাহার নিকট বসিলাম, 
তিনি আমার প্রতি দৃগ্িপাত করিয়। শয়ন করিলেন তাহাতে 
আমার মনে হইল আজ অর আমার কোন কাজ নাই। 
তাহার চরণ ধুলা, মন্তকে ও সর্ববাজে মাখিয়া দেহট। পবিত্র 

করিয়। তাহার পদসেবা 'করিতে লাগিলাম। তাহাতে তিনি 

কিছু ন1 বলাতে মনে মনে বড় সাহস,হইল এবং স্থির করিলাম 

স্বামীজী উঠিলেই অগ্য মনের কথ জিজ্ঞাসা করিব। সাধু সেবা 

করাতে নাধর দয়া হইল । এতনি সন্ধার সময় উঠিষা বসালন । 
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বসিয়াই মঙ্গলদাস ঠীকুরকে ইঙ্গিতে বলিলেন যে 
“ইহাকে বলিয়া দাও আগামী কল্য দ্বিবা ভাগে না আসিয়। 
সন্ধ্যার সময় যেন আমার নিকট আইসে।” মঙ্গলদাস ঠাকুর 

আমাকে বাসায় যাইতে বলিয়। বাবার আদেশবাণী শুনাইয়া 

দিলেন। আমি মহাআনন্দের সহিত বাসায় আসিলাম। অগ্ভ 
আমার সকল কষ্ট দূর হইল । কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে 
এবং সমস্ত দিবাভাগ কাটিয়। সন্ধ্যা উপস্থিত হইবে 
তাহাই একান্ত মনে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 

পরদিবস সন্ধ্যা সমাগত হইলে আমি মনের আবেগে 
ক্রুতবেগে সাধু দর্শন করিয়া মনের আশ! পুর্ণ করিবার মানসে 
আশ্রমে চলিলাম। মহাত্বা তৈলজ স্বামীর আশ্রমে, যে 
বৃহদাকার মহাদেব ও কালীমুত্তি ইত্যাদি বিদ্কমান আছেন 
তাহাদের আরতি দর্শন করিয়া স্বামীজীর নিকট প্রণামপুর্ববক 
উপবিষ্ট হইলাম।, কিয়ণ্ক্ষণ পরে স্বামীজী আমাকে সঙ্গে 
লইয়া একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেখানে আর 
কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিয়। দিলেন। .ঁঘরে কেবলমাত্র 
একখানি আসন পাতা ছিল ও একটা দীপ জ্বলিতেছিল। 
স্বামীজী সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন আমিও তাহার নিকটে 
বসিলাম.। সাধুং ভক্তবৎ্সল, শরণাগত ভক্তের অভীষ্ট পুণ 
করিবার জন্য তাহার মৌনব্রত ভঙ্গ করিলেন। তিনি ধীর 
বচনে বলিতে লাগিলেন, “তুমি যে বিষয় মনে করিয়। 

আমার নিকট আসিয়াছ তাহাতে তোমার এত মংশয় কেন? 
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অতিশয় আশ্চর্ষ্যের কথা। ব্রিকালদর্শী, আত্মত বভ, মৃহধি, দেবধি, 

সিদ্ধ, শুদ্ধ মহাত্মগণ তপোবলে জ্ানবলে ও যোগবলে যে সকল 

চড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়! গিয়াছেন তাহাতে কি সংশয় করিতে 
আছে? তাহারা যাহ। বলিয়াছেন তাহা সম্পূণ সত্য। 

জীবের সুকৃতি ও ছুপ্ধতি অনুসারে. সখ. ছুঃ খ ভোগ করিবার 
জন্য জন্ম জন্মাস্তর পরিগ্রহ,করিতে হয় ইহা সম্পূণ সত্য। 

মনুষ্যমাত্রেই যদি একটু চিন্তা ও চেষ্টা করে ব্তবে পুর্ববজন্ম, বর্ত- 
মান জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম গুই তিন জন্মের সংবাদ সহজে অবগত 

হইতে পারে এবং-স্প্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাও বেশ 
বুঝিতে পারে। গছুঃখের বিষয় আসল তত্ব জানিবার বা 

বুঝিবার কাহারও চেষ্টা নাই। আমি তোঁমাকে যাহ ,বলিৰ 
বা বুধাইব তাহাই যে সত্য হইবে তাহার প্রমাণ কি? এবং 
তাহাই তোমার বিশ্বীস হইবার কারণ কিঃ তুমি যখন আমার 
নিকট আসিয়াছ এবং এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ তখন আমি 
তৌমাকে পুন্জন্ম ভাল রূগ বুঝাইয়! দিব্য চক্ষে দেখাইয়া 
দিব। প্রথমে তোমান্র পূর্ব ঘটনা কতকগুলি আমি বলিব, 
বাহ তুমি ভিন্ন এখানে আর কেহই জানে ন1, যদি তাহা 
তোমার প্রত্যয় হয় ও সত্য বলিয়া! বিশ্বাস হয় তবে আমি পরে 
যাহ! বলিব, যাহা তুমি জান না, যাহা জানিবার জন্য এত 

ব্যাকুল হইয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই সত্য বলিয়! প্রত্যয় হুইবে ; 
দেখ লোকের যখন পুনর্জন্ম হয় তখন *ইহ জীবনের মালমসল। 
অর্থাৎ জীবাত্সা ও পরমাণুর সমষ্টি লইয়া গঠন হয়। সে জন্য ইহ 

তি 
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জীবনে যে বিদ্বান, পরজন্মে সে নিশ্চয় বিদ্বান হইবে। ইহ জীবনে 

যে ভাল বাজাইতে পারে পরজন্মে সে নিশ্চয় ভাল বাজাইতে 

পারিবে । ইহ জীবনে যিনি ধাম্মিক, পরজন্মে তিনি নিশ্চয় 
ধান্মিক হ হইবেন ইহ ভু জীবনে যে চোর পরজন্মে সে কখনই 

সাধু হইতে পারে না। যদি একটু ভাবিয়া দেখ তবে বেশ 

বুকিতে পারিবে যে যদি পরকাল না থাকিত তবে ভগবানকে 

দয়াময় ও সর্বশক্তিমান বলা যাইতে পারিত না। সকলকেই 

বলিতে হইত যে ঈশ্বর যত অবিচার করেন এত অবিচার 

কোন পাপিষ্ট মনুষ্যের দ্বারাও সম্তবে না। 
বদি কেবল মাত্র এক জীবন অর্থাৎ ইহ'জীবনই শেষ জীবন 

হইত তাহা হইলে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ 
নিধ'ন, কেহ বেহারা কেহ মেথর ; তাহা ব্যতীত, কেহ রোগী, 
কেহ নীরোগ এবং কেহ মহ। এশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, কেহ 
অভি কষ্টে জীবন যাত্র। .নির্ঘবাহ করিতেছে, জীবনের এত 

প্রভেদ কেন ৫ কোন গ্রীকার অন্যায় কাধ্য ন। করিলে কোন 

প্রকার দণ্ড কখনই ভোগ করিতে হত না। ঈশ্বরের কি 

'তবে কোন প্রকার ভাল মন্দ বিচার নাই ? যাহা ইচ্ছ। 

তাহাই করিতেছেন? কখনই না। এমন স্ত্রবিচার করিবার 

কাহারও সাধ্য নাই, এই সকল বিষয় কাহারও বোধগম্য নহে 

বলিয়। তীহারই উপযুক্ত। কম্মফল অনুসারে জীবনের এত 

প্রভেদ হুইয়! থাকে । ইহ জীবনের আকৃতি, বর্ণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, 

স্বভাব এবং কম্মনফল ইত্যাদির পরমাণু সমষ্টি আম্মা ও জীবাতা 
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লইয়া পরজন্মের গঠন হইয়া থাকে সেই জন্যই লোকে নান! 

প্রকার আকুতি, নান। প্রঞ্কার অবস্থ। এবং নানাপ্রকার কম্ম- 

ফলের অধীন হইয়া নান! প্রকার এশবর্া ও স্থাখ, দুঃখ ভোগ 

করি: গাকে॥। যেমন দর্পণে নুখপ্রতিবিন্ব প্রশান্তভাবে 
দেখিলে প্রাশান্তযু্ি দেখায়, বিকটভঙ্গী করিয়1 দেখিলে বিকটা- 
কার দেখা যায় সেই প্রকার লোকে সোজা পথে থাকির। 

কোন প্রকার অন্যায় কাধ্য ন1 করিলে এখন ৫5 অবস্থা আছে 

"রেও ঠিক সেই অবস্থ। প্রাপ্ত হয় । আর বিকটাকার অর্থঃ 
অন্যায় ব। অসৎ কার্য করিলে নীরগামী হইতে হয় আনন নৃতকর্মম 

ও ধর চ্চা করিলে আত্মার উন্নতি হইর়" উত্তন ত পু আন্ত 
হয় ইজাতে আর সন্দেহ কি? তুমি যদি চুরি কর তবে বলাজ- 
ঘারে অবগ্ঠ তোমার শাস্তি হইবে । বদি কখন চুরি বা কোন 

প্রকার অসতকন্ম ন। কর তবে তোমার জীবনের মধো কাহার 

সাধ্য তোমাকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়? যেমন পীড়া হইলে 

ভাক্তার এবং ওউষধ প্রয়োজন' হয় তেমনই* পীড়া না হইলে 
ডাক্তার বা ওষধ ্ুকছু ্ লীত্র প্রয়োজন হয় ন।। এক্ষণে বেশ 

'বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি কি প্রকার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ 
তোমার আকৃতি, বিষ্ঠা, বুদ্ধি, স্বভাব ইতাদি কি প্রকার 
খাইয়াছ তাহা হুইলে বুকিতে পারিবে পুর্বজন্মে তুমি কি 
প্রকার অবস্থার ও কেমন স্বভাবের লোক ছিলে। বর্তমান 
জীবন বেশ দেখিতে পাইতেছ ইহ জীবনে ভাল মন্দ কার্য্য 

যাহা কিছু করিয়াছ তাহা তুমি বেশ জান। ভাল কার্য করিলে 
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ভাল হয় মন্দ কার্য্য করিলে মন্দ হয়। পূর্ববজন্মের স্ুকৃতি 

বলে এ জন্মে ব্রা্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি ব্রান্মণো।- 

চিত সৎকার্ধ্য করিয়৷ যাও ও সপথে থাক তবে আত্বোন্নাতি 

করিতে পারিবে আর যদি সেরূপ না ক্রিয়া পাপাচারী হও 

এবং অন্যায় কাজ. কর তবে চণ্ডালের ঘরেও জন্ম হইতে পারে । 

আর ভাল মন্দ কিছুই না করিলে যেমন অবস্থা তেমনই থাকে ! 

পর জন্মে কি "্প্রকার' জন্ম হইবে এক্ষণে তুমি নিজেই 

তাহ! স্থির করিতে পারিবে । অপর কাহাকেও্ড জিজ্ঞাস! 

করিবার কিছুমাত্র আবশ্বক হইবে না। এ বিষয় পরে 

ভালরূপে বুধাইব এক্ষণে তোমার দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য কিছু 
বলিরু। 

আমি একবারও মুখ ফুটিরা স্বামীজীকে এই কথা বলবার 
স্বযৌগ পাই নাই। আমার মনের কথা স্বামীজী কিরূপে 
জানিতে পারিলেন ইহাই ভাবিয়া অবাক্ হইলাম । আত্মজ্ঞ 

যোগী যে জর্ববান্তর্ধযামী ইহ! আমার প্রতীতি হইল এবং পুর্ববা- 
পেক্ষা আরও বিশ্বীস দৃঢ় হইল। স্থামীজী .যাহা৷ বলিতেছেন 
এবং ঘাহ1 বলিবেন তাহা! নিশ্চয়ই অবিসম্বাদী সত্য । আমার 

আনন্দের সীমা নাই । তিনি যে আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার 

করিবেন তাহ একবারও মনে হয় নাই। 

স্বামীজী বলিলেন তোমার নাম অমুক, তোমার পিতার 
নাম অমুক, ভোমার নিন্বাস অমুক গ্রামে, তোমার বাসগুহে 
এতগুলি ঘর আছে, বাটার অমুক দিকে একটী পুকুর আছে, 
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াহার নিকট অমুক অমুক বৃক্ষ আছে, এবং বাঁটাভে অমুক 
অমুক বাস করিয়। থাকেল । স্বামীজীকে অতি স্ুপরিচিতের 
স্তায় এই সকল কথা বলিতে শুনিয়। আমি অবাক্ হইয়! 

গেলাম। পুনরায় যখন স্বামীজী বলিলেন তুমি পূর্ববজন্মে 
ব্রাহ্মণ ছিলে, অমুক গ্রামে অমুক নামে একজন বিখ্যাত জমিদার 

ছিলে । তুমি বড় শিষ্টাচারী ছিলে, দ্বিতলের উপর দক্ষিণদ্বারি 
তোমার শয়ন ঘরের ভিতর দরজার উপর, তোমার নিজের 

হাতের লিখা তিনটা সংক্কত শ্লোক এখনও আছে মুবিধ! 

মত যাইয়া দেখিয়া আসিও ( উক্ত শ্লোক তিনটা ১৯৩ পৃষ্ঠায় 
দেখুন )। 

স্বামীজী তাহার পর বলিলেন দেখ অমুক গ্রামে অমুক ' 

নামে” যে লোকটা বাস করেন তিনি তোমাকে আঁতশয় 
ভালবাসেন তুমিও তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাস এবং 

স্রেহ কর, ইহার কারণ কি জান? তিনি তোমার পুর্ববজন্মে পিতা 
ছিলেন। তুমি পুত্র তিনি পিতা বলিয়া পুর্বেবের যেমন স্সেহ 
(তেমনই আছে, কেবুল মাত্র দ্রেহ পরিবর্তন হেতু কেহ 
কাহাকেও চিনিতে পারিতেছ না। আর তোমার খুল্পতাত 

অমুক নাম ধারণপুর্বক মুঙ্গেরেই আছেন তিনি তোমাকে 
অতিশয় ভালবাসেন তনিমিত্ত প্রত্যহ সন্গ্যার পর তোমার 

নিকট আসিয়। রাত্র ৯ট। ১৫টা পর্য্যন্ত থাকেন তোমাকে একবার 

শ। দেখিলে তাহার মনে শাস্তি হয়, না। তুমিও তাহাকে 
অতিশয় ভক্তি করিয়া থাক ইহার কারণ কেবল পূর্ববজন্মের 
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ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, ন্রেহ যেমন সেইরপই আছে দেহ পরিবর্তন 
হইয়াছে মাত্র! শেষে বলিলেন এ সৃকল কথা বলিবার বিশেষ 

কোন আবশ্যক ছিল না, কেবল আমি পরে যাহা বলিব তাহ 

নে নিশ্চয় সত তাহ! তোমার বিশ্বাসের জন্য বলিতে হইল ! 
তোমার যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহে ন1! থাকে সেই 
প্রকারে বুঝাইয়! দিব । 

অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, “উমাচরণ ! তোমার পুর্ববজন্মেনু 

স্তকৃতিগুণে অবকাশ লইয়। »কাশীধামে আসিয়াছ। ব্রালগণকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছ, নিজোচিত সকার্যের অনুষ্ঠান কর, যেন 
জন্মজন্ম।ন্তরে আার কোন প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয় ॥ 
তুমি যদি ভালরূপে এবার জীবন অতিবাহিত কর তবে পুনজন্মে 
মুর্তিলাভ করিতে পারিবে । বাসনা ত্যাগই মুক্তির সোপান 
বাসন! ত্যাগ করিতে না পারিলে মুক্তির আঁশ]. নৃই।” 

স্বামীজীর এই প্রকার অলৌকিক কথাবার্তা শুনিয়া আমি 
নিস্তব্ধ ও চমণ্কুত হইলাম। আমার জন্মজন্মান্তরের কথ 
শান্্রানুরূপ বিশ্বাস হইল, আর কোন প্রুকার সন্দেহ রহিল না। 

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম স্বামীজীর অসীম দয়! তথাপি 
আমাকে প্রথমে এত কষ্ট দিবার কারণ ফি ? কষ্ট না করিলেও 

সুখ হয় না। 
নাম। প্রকার কথায় রাত্রি শেষ হইল, স্বামীজী আমাকে 

বলিলেন “তুমি বাসায় যাও এবং শৌচক্রিয়াদি শেষ করিয়! 
শীঘ্র আসিবে অগ্ক আমরা উভয়ে একত্র ন্নান করিতে যাইব।” 
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আমি তাহাই করিলাম । আমি আসিলে উভয়ে একত্র শ্নান 

করিতে গমন করিলাম। পঞ্চগঙ্গার ঘাটে নামিয়! আমাকে 
বলিলেন “দেখ উমাচরণ ! অদা রাত্রি যখন আসিবে একখান। 
খাত। সঙ্গে আনিও, আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিব, সেই গুলি 

তুমি লিখিয়া লইবে তাহাতে তোমার বিশেষ উপকার হইবে, 

কেবল শুনিয়। গেলে মনে রাখিতে পারিবে না । অনেক 

ধর্শশান্্র পড়িবার আবশ্যক হইবে ন।। যাহা! আমি লিখাইয়। 

দিব তাহ পাঠ করিয়া মনে রাখিতে পারিলে বথেষ্ট জ্ঞান 

হইবে । জীবের মুক্তি অপেক্ষা সার বস্তু আর কিছুই নাই, 

আস্মজ্ঞান অপেক্ষ! .অ!র জ্ঞান নাই, সেই মুক্তি ও আত্মজ্ঞান 
লাভ করিবার জন্য বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার কোন প্রয়োজন, 
হয় না, কেবল আসল কথাগুলি জানিতে পারিলেই কার্য 

সিদ্ধি হয়। মুক্তি ভিন্ন মানবের গতি.নাই। সর্বদা মুক্তি 
কামন। করিবে, যতদিন না জ্ঞানের উদয় হয় ততর্দিন কেবল 

যাতায়াত ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পৃথিবীতে যাহ। কিছু 
দেখিতেছ ব করিতেছ সমন্তই ভূল। সংসারের রাজা অথব! 

প্রজা কাহারও কোন প্রকার নিশ্মল সুখভোগ করিবার 

ক্ষমত৷ নাই।” 

স্বামীজীর এই সকল উপদেশপূর্ণ দয়ার কথাগুলি শুনিয়া 
আমি মহা আনন্দিত , হইলাম । তাহার পর উভয়ে স্নান 
করিবার জন্য জলে নামিলাম। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ 

জলের উপর চি হইয়া ভাসিতৈ লাগিলেন। তাহার পর 
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কোন অঙ্গ সঞ্চালন ন| করিয়। আোতের বিপরীত দিকে ভাসিয়া 

যাইতে লাগিলেন ; এইভাবে কিছুদুর যাঁইয়। জলে মগ্ন হইয়! 
কোথায় অদৃষ্ঠ হইলেন আর দেখিতে পাইলাম না, প্রায় ছুই 
ঘণ্টা পরে আমার নিকটেই ভাসিয়া উঠিলেন। পরে জল 
হইতে উঠিয়া সিড়ির উপর উপবেশন করিলে, আমি তাহার 
অঙ্গ মুছাইয়া দিয়া উভয়ে আশ্রমে গমন করিলাম। তিনি 
তাহার বেদীর উপর বসিলেন এবং আমি তাহার নিকট মেজেতে 
বসিলাম। দ্বিপ্রহরের সময় আমাকে আহার করিবার জন্য যাইতে 

অনুমতি করায় আমি বাসায় চলিয়। গেলাম এবং আহারাদির 

পর একখানি খাতা সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্য) প্রতীক্ষ। করিতে 

লাগিলাম। 

সন্ধা! সমাগত হইলে একখানি খাতা লইয়া! আশ্রমে 

আসিলাম। আরতির পর পুর্ববদিনের ন্যায় স্বামীজী সেই 

ক্ষুদ্র প্রকোন্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে আমি 
নিকটে বসিলাম। ,স্বামীজী ধীর ব্চনে বলিতে লাগিলেন, 
দেখ গোড়া হইতে আরম্ভ করা যাউক। ,জদ্য হইতে আমি 
তোমাকে দ্বাদশটী বিষয় বুঝাইব, তুমি তাহা লিখিয়া লইবে। 
পৃথিবীর আদিতে এক “ঈশ্বর” ভিন্ন আর কিছুই ছিল ন1। 
প্রথমে তাহারই বিষয় বলিব। দ্বিতীয় “স্থষ্টি*”, তৃতীয় “সংসার” 

চতুর্থ “গুরু ও শিষ্য”, পঞ্চম “চিত্তসশুদ্ধি”, ষষ্ঠ ত্ধশ্ম”। অপ্তম 
“উপাসনা”, অফ্টম“পুনর্জন্ম”, নবম “আত্মবোধ?, দশরমতন্ময়ন্ত”, 
একাদশ “কয়েকটা সারকথা”, দ্বাদশ “তন্বজ্হান।”, উপরোক্ত 
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বিষয় কয়টী বুঝিতে পারিলেই প্রচুর জ্ঞানলাভ হইবে। এই 
ৰলিয়া তিনি “ঈশ্বর” টৈষয় বলিতে লাগিলেন এবং আমি 

লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপ পর পর ১৩ রাত্রি বারটা 

বিষয় লিখাইয়া দিলেন । লেখা! শেষ হইলে বলিলেন তোমার 

আর কোন ধর্মশ'স্থ পড়িবার আবশ্ঠক নাই। অনেক পড়িলে 

মনের ঠিক থাকে ন! এবং নান। প্রকার সন্দেছ উপস্থিত হয়। 

তাহার পর স্বামীজী বলিলেন তোমার *“দেবতত্ত” বিষয় 

কিছু জানা আবশ্যক সে বিষয়েও কোন সন্দেহ না থাকে। 

তোমাকে আরও বারটী বিষয় লিখিয়া লইতে হইবে অতএব 
তুমি আর একখানি খাতা লইয়া আসিবে । তাহার আত্ঞামত 
পর দিবস রাত্রি আর একখানি খাতা লইয়া আশ্রমে আসি-: 

লামশ তিনি পূর্বের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া 
সেই রাত্রি হইতে পর পর ছয় রাত্রি বারটা বিষয় লিখাইয়! 
দিলেন। প্রথম “কৃষ্ণলীল।,” দ্বিতীয় “রামলীল।,” তৃতীয় 
“সীতাহরণ””, চতুর্থ “রাম রাবণের যুদ্ধ”, পঞ্চম “সমুদ্র মন্থন”, 

ষষ্ট “ইন্দ্র” সপ্তম “বায়ু”, অফ্টম “বরুণ”, নবম “গৌতম”, 
দশম “তীর্থ ভ্রমণ » একাদশ “আহার এবং পরিধান'”, দ্বাদশ 

“শুচি ও অশুচি”। সমস্ত লেখা শেষ হইলে খাত ছুইখানি 
অতি : যত্রপূর্ববক রাখিতে বলিলেন এবং তাহার কৃত "মহা- 
বাক্যরত্বাবলী” নামক একখানি পুস্তক দিয় মধ্যে মধ্যে এইগুলি 

পাঠ করিতে আদেশ করিলেন । 
ংসারে লোকে কনিষ্ঠ পুত্রকে ঘেমন অধিক ভালবাসে ও 
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স্নেহ করে সেই প্রকার দুই মাস যাতায়াত করায় আমিও যেন 

একজন আশ্রমেরই লোক বলিয়া অনেকের ধারণা হইল! 

বিশেষতঃ উভয়ে প্রত্যহ স্নান করিতে যাওয়াতে সকল লোকে 

বলিত এই বাঙ্গালী বাবুটিকে বাবা চেল! তৈয়ার করিতেছেন । 
আমাকেও স্বামীজী সেই প্রকার ভালবাসিতে ও স্নেহ করিতে 

লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমারও ভয় ভাঙ্গিয়া গেল ও 

ক্রমশঃ সাহস বাড়িয়া! গেল আর ভয়ে ভয়ে বা ভাবিতে ভাবিতে 

আশ্রমে যাইতে হইত না। পিতার.ধনে পুত্রের যেমন অধিকার 
হয় আমারও যেন ঠিক সেই প্রকার আশ্রমে একটু অধিকার 
জন্মিল। “ নিজের বাড়ীর মত যখন ইচ্ছা তখন যাই, যখন ইচ্ছ। 

তখন আসি। বেশ মনের স্থুখে আছি, আনন্দের সীমা নাই। 

স্বারমীজী যখন আমার উপর এত দয়া! করিষাছেন ও করিতেছেন 
তখন তাহার নিকট দীক্ষ। না লইয়! ছাঁড়িব না মনে মনে স্থির 

করিলাম । ইহার জন্য আমার যতদিন গাকিণার আবশ্যক হয় 

তশুদিন থাকিব । , ্ 

পরদিন অপরাহ্ে আমি স্বামীজীর নিকট বসিয়। ভাহার 
পদসেবা করিতেছি এমন সময় মঙজজলদাস 'ঠাকুর আমাকে 
বলিলেন “উমেশ বাবু? ( মঙ্গলদাস ঠাকুর সেই সময় হইতে 

আমাকে উমেশ বাবু বলিয়। ডাকিতেন ) আপনি বাবাকে খুব 
বশীভূত করিয়াছেন বোধ হয় বাব। আপন।কে চেল করিবেন |” 

তাহার এই কথা শুনিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাস। 

করিলাম যে “আপনি কি স্বামীজীর কোন কথ। শুনিয়াছেন ?” 
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তিনি বলিলেন "আপনাকে চেল! করিবার আর কি বাকী আছে 
বাবা আজ পর্যন্ত এত ঘনিষ্টত। কাহারও সহিত করেন নাই 
আর প্রায়ই বলিয়। থাকেন ঘে এই বাঙ্গালী বাবুটি অতি শান্ত 
ও সঙ ন্বভাবের লোক।” মঙ্গলদাস ঠাকুরের নিকট এই 
কথ! শুনিয়৷ বড় আনন্দ হইল ও স্বামীজীর নিকট দীক্ষা লইতে 

পারিব মনে মনে অনেকটা! আশা হইল । আমি মঙ্গলদাস 
ঠাকুরকে করজোড়ে বলিলাম “যাহাতে আমার দীক্ষা হয় সে 
বিষয় আপনাকে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে আর সুবিধা মনত 

স্বামীজীর মনের ভাব কি একবার দয় করিয়! জিড্ঞাসা করিবেন। 

তিনি তাহা স্বীকার করিলেন । ক্রমে সন্ধ্যা হইল, স্বামীজী 
আমাকে বাসায় যাইতে সঙ্কেত করিলেন আমি চলিয়া! আসিলাষ্ক " 

* পরদিবস প্রাতঃকালে স্বামীজীর নিকট বসিয়া তাহীর যোগ 
শাস্ত্রে অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় ভাবিয়া আমি যোগ শিক্ষা 
করিবার জন্য তাহার শিষ্য হইতে মনস্থ করিলাম । স্বামীজীকে 

মনের কথা প্রকাশ করিব ভাবিয়। আর একটু নিকটে অগ্রসর 
হইয়] বসিলাম। আমার মনের কথা! প্রকাশ করিবার পূর্বেই 
তিনি মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন “এই বাঙ্গালী বাবু 

এক্ষণে দীক্ষা লইবার মানস করিয়াছে ।” আমি করজোড়ে 

বলিলাম “আমার প্রতি আপনি বিশেষরূপ দয়! প্রকাশ 

করিয়াছেন এরূপ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না আমাকে 

উদ্ধার করিতেই হইবে 1” তিনি বলিলেন “সে বিষয় 
রাত্রি যুক্তি দেওয়। যাইবে, ইহ বড় শক্ত কথা, এক্ষণে 
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স্বাধীন ও মুক্ত আছ দীক্ষা লইলেই বাঁধা পড়িন্ে হইবে ।” 
এই কথা বলিয়া বাসায় ধাইতে আদেশ রুরিলেন আমি বাসায় 

চলিয়া আসিলাম । সন্ধ্যার সময় আশ্রমে আসিয়। স্বামীজীকে 

প্রণাম করিয়া! তাহার নিকট বসিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে 

লইয় সেই ক্ষুদ্র প্রকোন্ঠে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন 
আমি তাহার নিকট বসিলাম । তিনি আমাকে বলিলেন 

“তুমি এক্ষণে যোগ শিক্ষা করিবার মানস করিয়াছ কিন্তু তুমি যোগ 
শিক্ষার অনধিকারী, তুমি উপাসন। মার্গের উপযুক্ত, তুমি 

উপাসনা মার্গে প্রবৃত্ত হও ।”৮ আমি তাহাই স্বীকার করিলাম 
ঠাহার উপদেশ প্রার্থনা করিলাম । তিনি আমাকে বলিলেন 

-থই মাঘ মাসের ৩র! তারিখে পুষ্য। নক্ষত্রে বে চন্দ্রগ্রহণ আছে 

তোমাকে সেই গ্রহণ পর্যান্ত অপেক্ষা করিতে হইবে কারণ দেহ 
শুদ্ধ ন্! হইলে দীক্ষা হইতে পারে না। সেই চন্দ্রগ্রহণের সময় 

রাত্রি তোমার দেহ শুদ্ধ করিয়া দ্িব।” 

তাহার পর কয়েকটি দ্রব্যের একটি ফর্দ লিখাইয়া দিয়া 
সেই দ্রব্যগুলি গ্রহণের সময় একজন সৎ ব্রান্ধণকে দান করিতে 
বলিলেন এবং সে সময় গঙ্গ। স্নান করিয়া এক আমনে বসিয়। 

জপ করিবার একটি মন্ত্র উপদেশ দিয়। যথাবিধি ক্রিয়া করিবার 
ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। ৬কাশীধামে গ্রহণের সময় সৎ 

ব্রাঙ্মণকে দান করা বড়ই শক্ত । আমি তাহাকে বলিলাম 
“বাবা! আমার প্রতি বড় কঠিন আদেশ হইল। ৬কাশীধামে 
গ্রহণের সময় কোনও সৎ ব্রাক্গণ আমার নিকট দান গ্রহণ 
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করিবেন না। ফি উপায়ে এবং কাহাকে দান করিব দয়! 

করিয়া তাহ! আমাকে বলিয়া দিন।” তিনি হান্তয করিয়' 
বলিলেন “এ সকল দ্রব্যের নাম ধরিয়া! যিনি ভিক্ষা চাহিবেন 

তাহাকে দিবে তাহ! হইলেই তোমার কার্য সিদ্ধি হইবে |” 
আমি তাহাতে অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া! মনে করিলাম বাব! নিজেই 
কোন ত্রাঙ্গণকে পাঠাইয়ঃ দ্িবেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে 

গ্রহণের দিন প্রতীক্ষা! করিয়া রহিল$ম এব প্রত্যহই ছুইবেল: 
নিয়মিতরূপে আশ্রমে খাতায়াত করিতে খাঁকিলাম। যথা- 
সময়ে গ্রহণের দিন আসিয়। উপস্থিত হইল স্বামীজীর আজ্ৰ! 
অনুসারে কার্য করিলাম। আশ্চর্য এই যে ঠিক গ্রহণের 
সময় একজন ব্রাঙ্মন এ সকল দ্রবোর নাম করিয়া আমার নিকট 
অধসিয়। ভিক্ষা চাহিল আমি অতি ভক্তি সহকারে তাহাকে 

প্রদান করিলাম । 

পরদিন $ঠ মাঘ প্রাতঃকালে পঞ্চগঙ্গায় স্নান করিয়! 

আশ্রমে , গমনপূর্ববক সকল দেবতাকে ৭ স্বামজীকে প্রণাম 

করিয়! তীহার নিকট বসিলাম । কিয়ত্ক্ষণ পরে তিনি বলিলেন 
তোমার দেহ শুদ্ধ হইয়াছে । তাহার পর গুরু কি প্রকার 

হওয়া উচিত এবং শিষ্যই বাকি প্রকার হওয়। উচিত তাহ! 

ভালরূপে বুঝাইয়! দিলেন এবং অনুমতি কৰিলেন যে আগামী 

কল্য তোমার দীক্ষা! হইবে। দীক্ষার জন্য কোন্ কোন্ দ্রব্য 

যোগাড় করিতে হইবে জিজ্ঞীসা করায় তিনি বলিলেন কিছুই 

যোগাড় করিতে হইবে ন|। 
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স্বামীজীকে কিছু খাঁওয়াইবার জন্য অনেকদিন হইতে 

আমার বড় ইচ্ছ। ছিল অগ্ভ তাহ প্রকাশ' করায় তিনি বলিলেন 

'"'আচ্ছ। বেশ অগ্ধ অন্ন আহার করিতে হইবে তুমি কিছু 
বেগুন লইয়। আইস ।” আমি বাজার হইতে পাঁচ সের ভাল 

গোল রামনগরের বেগুন এবং পীচ সের মিষ্টান্ন লইয়া আসি- 
লাম। বেগুন দেখিয়! অত্যন্ত সন্তু হইলেন মঙ্গলদাস 
কাকুরের মাত। অন্বা্দেবীকে বেগুন ভাজ। তরকারী এবং 

অন্ন পাক করিতে বলিলেন। নিজ হস্তে সেই বেগুন হইতে 
আমীকে ছোট রকমের চারিটি দিলেন। মিষ্টান্ন দেখিয়। 
অত্যন্ত রাগাম্থিত "হইয়া বলিলেন “আমি ইহা আনিতে বলি 
-নীই তুমি কেন আনিলে 1” তাহার মুখের ভাব ভঙ্গী দেখিয়। 
আমার অত্যন্ত ভয় হইল এবং নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। কিয়ৎ- 

ক্ষণ পরে চরণ ধরিয়া অনুনয় বিনয় করার পর মিষ্টান্ন আহার 

করিলেন। অর্ধীসের আন্দাজ থাকিল তাহ! মঙ্গলদীস ঠাকুরকে 
€ আমাকে খাইতে সঙ্কেত করিলেন । আমরা উভয়ে প্রসাদ 

পাইলাম। তাহার পর যথাসময়ে আমাকে .বাসায় যাইতে 

আদেশ করিলেন। শভাহার বেগুন ভাজা অন্ন ব্যঞ্তন প্রস্তুত 

হইল তিনি আহার করিতে বসিলেন। আমি বাসায় ন। 

গিয়া বসিয়া রহিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম অদ্য যখন অন্ন 

আহার করিতেছেন যদি ভাগ্যে থকে তবে আজ প্রসাদ 
পাইতে পারি। অন্ততঃ 'একট1 ভাতও কুড়াইয়া খাইব। 

আভারাস্তে তাহার অনুমতি প্রার্থন। করায় আমাকে বলিলেন 
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“তুমি আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে কেন?” আমি 
বলিলাম ণ্উহ। উচ্ছিষ্ট" নহে, মহাপ্রসাদ, অস্ততঃ একটা 
ভাতও আমি কুড়াইয়া পাইব।”” তাহাতে তিনি বলিলেন, 

“যদি তোমার প্রবৃন্তি হয় তবে যাহ] ইচ্ছ। করিতে পার ।” আমি 

প্রসাদ খাইয়। পাথর ও বাটি ধুইয়া স্থানটি. পরিষ্কার করিয়! 
বাসায় গমন করিলাম । 

অপরাহে আশ্রমে আসিয়া স্ণমীজীকে প্রণাম করিয়া 

তাহার নিকট বসিলাম, দেখিলাম তথায় তিন জন পরমহংস 

বসিয়া আছেন। ভাহার! কোম বিষয় মীমাংসা, করিতে 

আসিয়াছেন। দালানের মধ্যস্থলে দেবনাগরী অক্ষরে হস্ত- 
লিখিত প্রায় ২৫1৩০ খানা পুথি ছিল। মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ্ 

ডাকিয়। তাহার মধ্য হইতে একখান! আনাইলেন এবং নিজে 

'তাহা খুলিয়া! তাহাদিগকে দেখাইয়া তাহাদের জ্ঞ।তব্য বিষয় 

মীমাংস। করিয়া! দিলেন । মধ্যে মধ্যে সায়ংকালে ছুই চারিজন 

পরমহংস এই প্রকার তাহাদের জিত্হাস্য বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়। 

লইতেন। সন্ধ্যার কিছু পুর্বে ভয়ানক মেঘ উঠিল তাহ। 
দেখিয়। পরমহংস তিন জন তীাহান্ অনুমতি লইয়া তাহীদিগের 

মঠে গমন করিলেন । আমিও বাসায় যাইবার জন্য . সামীজীর 
নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বসিতে 

আদেশ করিলেন। প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল সেই 
বৃষ্টি প্রার ছুই ঘণ্ট। একই ভাবে রছিল, রাত্রি অধিক হইতে 
লাগিল বৃষ্টির বেগ ভয়ানক বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অন্ধকার 
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যেন ভীষণ আকার ধারণ করিয়া জীবগণকে ভয়প্রদর্শন 

করিতেছে দেখিয়! মনে করিলাম অগ্ভ' আর বাসায় যাইব না 

এই স্থানেই থাকিব। এমন সময় স্বামীজী আমাকে ইঙ্গিত, 

করিয়া নিকটে ভাঁকিয়! বলিলেন “এই সময় বাসায় যাও ।” 

ভীহার এই কথা শুনিয়। আমি ভাবিয়! আকুল হইলাম, কারণ 

সে সময় বাটীর বাহির হওয়া মনুষ্যের সাধ্য নহে। বৃষ্টি 

থামিলে যাইব অন্মুমতি চাহিলাম, তিনি বলিলেন “তাহ হইবে 

ন। এই সময় যাও আর বিলম্ব করিও না।? 

আমি মঙজলদাস ঠীকুরকে বলিলাম “আজ কি কারণে 

স্বামীজী ' আমায় প্রতি কঠিন আদেশ 'করিলেন, অকারণে 
মহা, কৰ্ট পাইতে হইবে। একে ছাত। নাই, আলোক নাই, 
তাহাতে এই ভীষণ অন্ধকার, চারিদিকে প্রবল বেগে বৃষ্টি পতন 

শব্দ, ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎ আলোক এক একবার চমকিত 

হইতেছে, কি প্রকারে যাইব মহা ভাবনা হইতেছে ।” মঙ্গল- 

দাস ঠাকুর বলিলেন “ভয় খীইবেন না বাবার হুকুম পালন 
করুন বৌধ হয় ইহাতে ভীহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকিতে 

পারে ।” নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে স্বামীজীকে 

প্রণামপূর্ববক তীহার চরণধুলি ম্তকে ধারণ করিয়। দরজার 
বাহির হইলাম এবং দেখিলাম মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে কিন্তু 

সামার গাত্রে এক বিন্দুও জল গড়িতেছে না। এইরূপে 

কিয়ন্দর গমন করিলে সম্মুখে দেখিলাম একটী বাবু আলোক 
্ইয়। আমার কিছু অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন । ' আশাম্বিত 
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হইয়া আলোক শ্পক্ষ্য করিয়া উচ্চৈ৫স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম 

“মহাশয় ! আপনি কোথায় যাইবেন £” কোন উত্তর না 

পাইয়া দ্রুতপনদ্দে যাইতে লাগিলাম কিন্তু সেই অদৃরবস্থী 
আঙল্গোকধারী বাবুকে কিছুতেই ধরিতে না পারিয়া একটু 
দৌঁড়িয়। গেলাম তাহাতেও ধরিতে পারিলান না, তিনি সেই 
সমান দূরে থাকিলেন। তাহা দেখিয়। মনে মনে ভাবিলাম 

যে এই আলোকদ্বার। যখন আমার গন্তবাপথ সুচারুরূপে দর্শন 

হইতেছে তখন কষ্ট পাইয়া নিকটবস্তা হইবার প্রয়োজন কি? 

আমি ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলাম কিন্ত্ত আলোকধারী ব্যক্তি 

তখনও সমদূরবর্তী , থাকিয়া আমার অগ্য্র অন্ষগ্রা যাইতে 
লাগিলেন। ধার! প্লাবিত বৃষ্টির জলের উপর দিয়া আলোক 
লক্ষ্য করিয়। বাসায় যাইতেছি ইহা ভিন্ন আমার আর» কোন 

লক্ষ্যই ছিল না। আমি ছত্রা্দি বিহীন হুইয়। অনাবৃত মস্তকে 

গমন করিতেছি কিন্তু ভূপৃষ্ঠ জল ব্যতীত বর্ণ বারি আমার 

শরীর স্পর্শ করিতেছে না। আমি ষে কি কারণে এত স্থখে 

গমন করিতৈছি পখি মধ্যে একবারও তাহা হৃদয় মধো স্থান 

দিতে পারিলাম না । এইরূপে যেমন বাসায় উপনীত হইলাম 

সন্মুখস্থ আলোকও তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইল । তখন আমার 
চমক. ভাঙ্গিল এবং স্বামীজীর নিষেধ করিবার কারণ বুঝিত্তে 
পারিলাম। এতাদৃশ মহাপুরুষের অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছি 
ভাবিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলাম এবং ভক্তি সহকারে 

উহাকে বার বার প্রণাম করিলাম'। ন্গামীজীকে অলৌকিক 
ৃঁ ৬. 
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ক্ষনতা সম্পন্ন দেখিয়। এবং তাহার নিকট দীক্ষিত হইব ভাবিয়! 

জীবনাক ধন্য মনে করিলাম । আগামী কল্য দীক্ষ। দিবেন 

বলিয়াছেন কোন প্রকার বাধা বিএ ন| ঘটে ভাল মন্দ, একের 

পর এক নান] প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আহারাদি করিয়া 

শয়ন করিলাম। তাহার রী অলৌকিক কার্ধয সকল 
ভাবিতে ভাবিতে গভীর নিড্রা় অভিভূত হলাম । 

"রদ্িন ৫ মাঘ প্র।হঃকালে প্রথমে আশ্রমে যাইয়। 

স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করির়। উ উভয়ে স্নান করিতে গমন 

করলাম । প্রার ছুই ঘণ্টার কমে ভাহ'র স্নান করা হইত ন|। 
আমি কোন দিন ছু ঘটা জে 'াকিতে গারিতাম ন।, স্নান 

_করির। পচ গর্দার ঘাটে বাঁদয়া অপেক্ষা কমিতাম, তিনি জল 

হইতে উঞ্লে তাহাকে মুছাইর়। দিয়। উভয়ে আশ্রনে আসতাম 
অদ্যও তাহাই করিলাম । সান করিতে বাইনার ও আ'সিবার 

ময় আমার গলায় একটা হাত পিয়। ধরিয়। বাইতেন। কোন 

কোন দিন একটু ভর দির চাপ দ্বিতেন সেই চাপ সহ্য 
করিতে নামায় বিশেষ বেগ পাইতে হইত । আশ্রম আসিয়। 

তিনি তাহার বেদীর উপর বপিলেন, আমি তাহার নিকটে মেজেয় 

বসিলাম। তিনি আমাকে বসিতে স্থান দেওয়। পন্যস্ত আমি 

তাহার দিক১ সেই এক স্থানেই প্রত্যহ বসিত।ম। কিয়ৎক্ষণ 
পরে লোক সমাগম বন্দ হইলে, তিনি বেদী হইতে নামিয়া 
প্রথমে আমাকে বসিবার আসন প্রণালী দেখাইয়া! পরে জপের 

মন্ত্র উপদেশ দিলেন এবং ঘথাবিধি ক্রিয়া করিবার ব্যবস্থ! 
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'ধলিয়া দিলেন ।* তাহ।র পর বেদীতে বসিয়া বলিলেন “দেখ 

বিষয় কাষ্য অনুরোধে যে কথ! না কহিলে কার্য সিদ্ধি হয় ন। 

কেনল দেই কথ। মাত্র কহিবে, বৃথ। বাকা এবং গল্পাদি করিয়া 

স্গয় কাটাইনে না। বুথ। বাকা উচ্চারণ করিলে ভেজঃক্ষর 

ইয়। কখনও কাহার ধন্মে বিদ্বেষ করিও. এ) ঘাঁহার যে 

বিশ্বাস তাহার তাহাতেই মুক্তি! আহারাদিতে পশ্মের 

হয ”» কেবল মুক্তি পাইতে বিলম্ম হয়। মুসলমানেরও 
মুক্তি হইরা থাকে । ব্যাকুল হইয়া ভ্ভি ভাবে যিনি ইহাকে 
ডাকিবেন, তিনিই তীহীকে, পাইবেন |”; 

াহার পর বলিতে লাগিলেন “যে সঞল ঘটনা দেখিয়। 

এখন ভুমি মোহিত হুইতেছ ইহার কোনটাই আশ্চর্য্য নহে” 
মাঞ্ুষ বদি প্রকৃত মানুষ হয় তৰে সকলেই এই সকল কার্ধয করিতে 

পারে। কেবল আহার বিহার ও বিষয় সম্ভোগ করিবার জন্য 

মনুষ্যের স্থষ্টি হয নাই। ভূগ্বানের যে সকল, শক্তি, আছে 
মানুষের ঠিক সেই সমস্ত শন্তি আছে ছে ৮ ভগবান, মানুষকে 

মনের, রত তৈয়ার করিয়া তাহাতে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়! 
সকল জীবের অে্ঠ করিয়াছেন। কেহ সেই শক্তির ব্যবহার 
করিতে জানে না। বাহা হইতে এই পৃথিবী এবং কার্ধ্য 
করিবার, কথা কহিবার, কথা বুঝিবার ও চলিবার শক্তি 

পাইয়াছি খিনি নিয়ত. আমাদের. সূঙ্গে সন্গে_...রহিয়াছেন, 
তাহাকে জানিবার, বা. দেখিবার, ট্চ্ছা কাহারও নাই. যদি 

£ ভিত এ ০ শনি জারী তা 

কখনও কাহারও ইচ্ছা হর তবে প্রণালী অনুসারে কার্ণ্য 

5) নী নে 
১ রঙ 
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করিতে না জানায় দশ দিন মধ্যে সাক্ষাৎ না হইলেই সে 

কার্য ছাড়িয়া দিয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে। যিনি অন্তরের 
সহিত তাহাকে পাইবার চেষ্টা করিবেন তিনি নিশ্চয়ই 
পাইবেন।, এই পৃথিবীর নিশ্চরই_ একজন স্ষ্িকর্তা আছেন, 
যিনি ২ সকল সময় সকল স্থানে বিদ্ভমান রহিয়াছেন তিনিই 

শর তিনি মনত পুথিবী ব্যাপ্ত হইযা.আছেন, কেবল 
জ্ঞান ও বিচার বলে তীহাকে খুঁজিয়া বাহির কর! চাই। 
যে জিনিষ আছে তাহা। চেষ্টা করিলে অবশ্ঠই পাওয়া যায়|” 

স্বামীজীর এই সকল উপদেশ দিবার পর আমি তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিলাম “সত্য সত্যই কি ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া 

'্যায়?” তিনি বলিলেন “সাধনা করিলে ও গুরুর কৃপ 

হইলেই দর্শন পাওয়া যায়। তুমি কি ইহ! প্রত্যক্ষ কক্ষিতে 
চাও ?” আমি আগ্রহ পুর্ণ হৃদয়ে বলিলাম “প্রভো! ! তাহ! 

হইলে জীবন সার্থক হয় আমার আজ পরম সৌভাগ্য ষে ম্বয়ং 
ভগবানকে গুরুপদ়ে বরণ করিতে পারিয়াছি। ভগবান ন! 

হেরা 

হইলে কেহ তগবান দেখাইতে পারেন_ ন]।1” তিনি বলিলেন 
“অদ্য রাত্রে তোমার সে আঁশ! পুর্ণ করিব। এক্ষণে বেল" 
হইয়াছে বাসায় যাও ।” তাহার আজ্ঞাঁমত বাসায় আসিলাম। 

সেহ .দিবস আর বৈকালে না গিয়া সন্ধ্যার সময় আশ্রমে 

যাইয়। দেবতাগণকে ও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাহার 

নিকটে বদিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাকে অঙ্গে 
লইয়া পুর্ব্বের মত অপর একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া 
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উপবেশন করিলেন । আমি তাহার নিকট বসিলাম। স্বামীজী 

বলিলেন “আমার বেদীর নিকট ছোট ঘরে যে কালী মুত্তি 
আছেন তাহাকে দেখিয়া আইস।”৮ আমি যাইয়া দেখিয়া 
আঁসিলাম যে পাষাণময়ী মা অচল বিরাজমানা । আসিয়। 

তাহাকে তাহাই বলিলাম। তখন তিনি হাসিতে হাসিতে 

বলিলেন “মাকে কি এখানে দেখিতে চাও £?” আমি বলিলাম 

“গুরুদেব! এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি যে তাহাকে এখানে 

দেখিব। মাকে দেখা আর জগত্মাতাকে দেখা সমান কথা। 
আপনি দীনের প্রতি দয়া করিয়া দেখাইলে কৃতার্থ হই ।” 

আমাকে স্থিরভাবে বসিয়া! থাকিতে বলিয়া তিনি খ্যানস্থ, 
হইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ধ্যান ভঙ্গ হইল, এবং আকে 
ডাকিলেন, আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম যে একটা কুমারী বালিকার 
ক্যায় সেই পাষাণময়ী মা ধীর পদ বিক্ষেপে তীহার নিকট 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অস্পষ্ট দীপালোকে চৈতন্যময়ীর 
জড়ীয়গতি এবং রূপের ছটা দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত ও 
চমণ্কৃত হইলাম ।* মনে সাধ হুইল প্রশীম করিয়া একবার মা 
খলিয়া। ডাকি এবং মনে করিতে লাগিলাম যে নিকটে গুরুদেব 
ও সম্মুখে জগৎমাতা। এই সময় যদি আমার মৃত্যু ঘটে তবে 
সশরীরে স্বর্গলাভ হয়। আনন্দে ও ভয়ে অন্তঃকরণের কথ! 

কুটিল না। আমি জড়বৎ হইয়! রহিলাম, অচেতন পাষাণ 

সচেতন হইল কিন্ত্বু আমি সচেতন হহইয়াও অচেতন হইলাম । 

শ্বামীজী আমাকে প্রবুদ্ধ করিয়। বলিলেন তুমি পুনর্ববার বাইয়। 



৮৬. মহা! তৈলঙগ স্বামীর জীবন চরিত 

সেই স্থানে মায়ের মুর্তি আছে কিন। দেখিয়া আইস । আমি, 

কম্পিতপদে ও ভয় বিহ্বলচিত্তে দেখিতৈ গেলাম বটে কিন্তু 

মায়ের মূর্তি আর সেখানে দেখিতে পাইলাম না। আমার 
আরও ভয় হইল দ্রতপদে স্বামীজীর নিকট আসিলাম। তিনি 

ঈষছ হাস্য করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি তীহার, 

নিকট বসিয়া মাকে ভাঁল রূপ দর্শন করিলাম । দেখিলাম. 

পুরববের মত সবই ঠিক আছে কেবল জিহবা বাহিরে নাই, এবং 
পদ্ূতলে মহাদেবও নাই । বাবার অনুমতিক্রামে মাকে প্রণাম 

ও স্তাহার পদধুলি মন্তকে ধারণ করিয়া ও সর্ববাঙ্গে মাখিয়! 

জীবন পবিত্র ও সার্থক জ্ঞান করিলাম । মায়ের পা দুখানি 

মনুষ পদের মত নরম তাহা বেশ অনুভব হইল. তাহার পর 

স্বামীজী আমাকে বলিলেন বেশ করিয়া দেখির। লণ্ড, যেন পরে 
আর কোন প্রকার আক্ষেপ করিতে ন। হয়। আমি স্থিরভাবে 

দেখিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে গুরুদেব মাকে নিজের 

আসনে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। ছোট মেয়েটার মত মা 
ধীর পদ সঞ্চারে গমন করিয়া আবার নি আসনে পাষাণময়ী 

হইয়া] বিরাজমান! রহিলেন। পরে আমি জিত্ভাস|। করিলাম 

“গুরুদেব ! পাষাণ কি প্রকারে চলিতে পারে ? যাহ। দেখিলাম 

ইহা অতি অসম্ভব 1৮ তিনি বলিলেন “তোমার জড়দেহ কেমন 

করিয়! চলে ?” আমি বলিলাম “মনুষ্যের দেহে আত্মা ও. 
চৈতন্য আছে সেই জন্য চলিতে ও বলিত পারে ।” তাহাতে তিনি 

বলিলেন “সিদ্ধ সাধকের গুণে যখন মৃত্তিকা পাষাণ বা ধাতুতে 
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আত্মা ও চৈতন্যের সঞ্চার হয় তখন সেই মৃক্তিও চলিতে, বলিতে, 
শুনিতে ও কার্য করিতে পারে ।” সেই রাত্রি এই পর্য্যন্ত: 

বলিয়া শেষ করিলেন এবং প্রাত£কালে একত্রে শান করিতে 

যাইতে হইবে অনুমতি করিয়া তিনি বেদীতে আসিয়া শন 

করিলেন আমি বাসায় গমন করিলাম । 

পর দিন ৬ই মাঘ প্রাতঃকালে উভয়ে একত্রে স্নান করিতে 

গমন করিলাম । পঞ্চগঙ্গার ঘাটে আমাকে বলিলেন অগ্য 
রাত্রেও তুমি আসিবে কারণ অগ্ভ তোমার সমস্ত কার্য শেষ 
হইবে তাহার পর আর তোমাকে রাত্রে আসিতে হইবে না? 

প্রার় দুই ঘণ্টাকাঁল জলে অবস্থিতি করিয়। জল হইতে উঠিলেন। 
আমি তাহার দেহ মুছাইয়া দিলাম ও উভয়ে আশ্রমে আসিলাম | 

প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাহার আহার প্রস্তুত হইল অশ্বা দেবী 

তাহার খাবার আনিয়। দ্িলেন। আমাকে বাসার যাইতে 

অনুমতি করিয়া তিনি আভ র করিতে বসিলেন আমিও বাসায় 

আসিয়। আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে 
নিত্রিত হইলাম,* গাঁ নিদ্রায় অভিভূত হওয়ায় সঙ্গ্যার 

সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিলম্ব হইল ভাবিয়া দ্রেতপদে 

আশ্রমে আসিয়া! দেবতাগণকে ও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া 

তাহার নিকট বসিলাম। অদ্য দেখিলাম বেদীর উপর স্বামীজীর 
নিকট চারিখানি কচুরী রহিয়াছে তাহা! হইতে আমাকে ছুই- 
খানি খাইতে দ্রিলেন এবং তিনি নিজে দুইখানি খাইলেন। 
তাহার পর আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
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করিয়] উপবিষ্ট হইলেন । আমিও নিকটে বসিলাম। সহজে 
যাহাতে আত্মদর্শন হর তাহার দুই তিন প্রকার প্রণীলী বিশেষ- 

রূপে বুঝাইলেন। তাহার পর বলিলেন “দেখ উমাচরণ! 
এখন হইতে ভুমি বাঁধ! পড়িলে, প্রতাহ নিয়মমত কার্ধ্য করিবে 
কোন মতে অবহেলা করিও না, তোমার জন্য যেন আমাকে 

খাটিতে না হয়। দিবসে সুবিধা ন। পাইলে সন্ধ্যার সময় 
করিবে যদি সন্ধার সময় ন্ুবিধ। ন। হয় তবে শেষ রাত্রে কার্য 

করা চাই সময় পাই না বলিলে চলিবে না। যদি তুমি ফাকি 
দাও তাহাও আমি জানিতে পারিব।” , 

তাহার পর বলিতে লাগিলেন যে *পূর্বেবেই বলিয়াছি 
ভগ্গবান মনুস্যকে মনের মত গঠন করিয়। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়! 

[নে 

সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। সেই জন্য মনুষ্য যে ভগবানের 
সমান কাধ্য করিতে পারে, তাহা আজ তোমাকে প্রত্যক্ষ 

দেখাইব, দেখিলেই বেশ জানিতে পাঁরিবে যে মনুষ্যই ঈশ্বর । 

তিনি আত্মারূপে "হৃদয়ে এবং পরমব্রন্ম রূপে মন্তকে বাস 
করিতেছেন । আমি নামে যে মনুষ্য দেই ইহ! কিছুই নহে, 
সমস্তই তিনি এবং সকলই তীহার। আমি কিছুই নহি, এবং 

আমর কিছুই নাই... ইহ! সর্ববদা মনে করিবে। সম, সৎসঙ্গ, 
বিচার ও আনন্দ এই চারিটা বিষয়কে সর্বদা সঙ্গী করিবে। 

ধণ্ম বিষয় লইয়া! কখন কাহারও সহিত তর্ক করিও ন.।. ধূর্দ লুইয়! 
যে স্থানে বচস! হুইতেছে দেখিবে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। 

শুনিয়। থাকিবে মা কালী আসিয়া তক্ত রামপ্রসাদ সেনের 



মহাত্মা! তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত ৮৯১ 

বেড়া বাধিয়। দিয়াছিলেন, কিন্তু বল দেখি তিনি কি কখন 

কোন লোকের সহিত ধশ্ম বিষয়ে তর্ক অথব। নিজের 0 

কাহাকেও তানিবার জন্য চেষ্টা! করিয়াছিলেন ?” 

এই সকল কথ বলিয়া আমাকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিতে 

অনুমতি করিলেন এবং স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন। প্রায় একঘণ্টা 
পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে আমাকে জিজ্ঞাসা কারলেন চক্ষু খুলিয়। 

দেখ এবং বল দেখি আমরা এখন ঝোথায় আছি ? আমি চারি- 

দিক চাহিয়া দেখিলাম সে"ক্ষুদ্র গুহ আর নাই, গঙ্গার মধ্যস্থলে 
একখানি উওকুষ্ট নুতন পালক্ক ভাঁসিতেছে, পালক্ষের উপর শুভ্র 
বর্ণের গদি, তাহার উপর তোষক, উপরে একখানি উজ্জ্বল. শুল্র 
বর্ণের চাদর পাতা, তিনদিকে তিনটা বালিশ তাহাও সাদ! রঙের 
ছিল, অতি উৎকৃষ্ট মশারি টাঙ্গান আছে। আর স্বামীজী 

অবিকল মহাদেবের ন্যায় শুভ্র বর্ণণ তিনি শয়ন করিয়া আছেন, 

আর আমি তাহার নিকট বসিয়। আছি । যে অবস্থা দেখিলাম 

তাহাই বলিলাম। তিনি বলিলেন বদি গঙ্গার মধ্যস্থলে হয় 

তবে গঙ্গায় জল, আছে কিনা তাহা দেখ, আমি মস্তক অবনত 

করিয়! নিজ হস্তে জল উঠাইল।ম। মনে মনে বড় ভয় হইতে 

লাগিল পাছে পালক্ক সহিত ডুবিয়া যাই, আমি তাহাকে স্পর্শ 

করিয়া! বসিয়া রহিলাম। তাহার কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে 

পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন, আমি 
আভ্ভামত তাহাই করিলাম । কিয়তক্ষণ পরে জিত্ভাসা করিলেন 

বল এখন আমরা কোথায় আছি? আমি চক্ষু খুলিয়। 
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দেখিলাম আমর। মাশ্রমে, তিনি সেই বেদীর উপর শরন করিব 

আছেন আর আমি তাহার নিকট মেজেতে বসিয়া আ্ছি। 
আমি অবাকৃ হইয়। রহিলাম, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম 

একি আশ্চর্য্য ভৌতিক বাপার, ইহ। কি মন্ুম্যে সন্তবে ॥ 
বিবেচনা হয় দেবতার ও অপাধা । তিনি বলিলেন ইহা আশ্চর্য্য 

কিছুই নহে, মানুষ যদি প্রক্ুত মানুষ হয় শবে যাহ। ইচ্ছ! 

তাহাই করিতে পারে । এক প্রক্কার ঘটন। দেখাইণার কারণ 

তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হইবে এবং নিজে এই প্রকার সকল বিষয় 
আয়ত্বাধীন করিতে পারিবে । এই সকল কর্মী বলির শ্গামাকে ' 

বাসায় যাইবার শ্াঁদেশ করিলেন। আমি সাহার আদেশমত . 
বসায়,গমন করিলাম, আহারাদি করিয়। এই সকল বিষয় 
চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা হইল না, রাত্রি শেষ হইয়া গেল্গ। 

পর দিন ৭ই মাঘ প্রাতঃকালে মহানন্দে গুরুদেবের সহিত 

পঞ্চগঙ্গায় স্নান করিয়। আশ্রমে আসিয়া আমার সেই পুর্ববের 

স্থানে বসিলাম তিনিও বেদীর উপর বসিলেন। যখন লোক 

সমাগম কমিয়। গেল, মনে মনে ভাবিতে লাখিল্ধম গুরুদেবের 

এত ক্ষমতা, ন। জানি ইহার যিনি ,গুর তাহার কত ক্ষমতা । 

ইহাদিগের জীবনী একটু জান। নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা 
করিয়। জানিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলাম। তিনি কথাটা গ্রীস 

করিলেন না, বার বার অনুরোধ করাতে তাহার দ্বিতীয় শিষ্য 
মহাত্স। কালীচরণ স্বামীর নিকট জানিতে বলিলেন। তাহার: 
সহিত বাবার আশ্রমেই আমার সাক্ষাৎ হয় ও বিশেষ রকম 
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আলাপ পরিচয় হয়। আমি বাবার জীবনী অর্থাৎ বাল্য 

অবস্থ! হইতে ৬কাশীধামে অবস্থিতি পর্যন্ত তাহারই নিকট 

সংগ্রহ করিয়াছি । তিনি এক্ষণে হরিদ্বারে আছেন, আমাকেও 

বিশেষ স্নেহ করেন । 

গুরুদেব কল্মল পাতিয়া এবং কম্বল গায়ে দিয়! শয়ন করেন 

তাহাতে আমার বড় কন্ট বোধ হইত সেই দিবস আমি বাজার 

হইতে এক জোড়। আলোয়ান ও একখানি চাদর খরিদ করির 

আনিয়। আলোয়ান জোড়াঁটা তাহার গায়ে দিয়। দিলাম তিনি 

আলোয়ান দেখিয়। ,মহা' রাগাম্থিতভাবে মুখ গম্ভীর করিয়! 

আলোয়ান জোড়াটা মেজেতে ফেলিয়। দিলেন'। তাহা দেখিয়া 
আমার বড় ভর হুইল তাহার মুখের ভাব দ্েখিয়। আমার *শরীর 

একেবারে শুকাইয়া গেল। ছুই হাতে চরণ ধরিয়া ক্ষমা 

প্রার্থনা করিলাম, কিয়ত্ক্ষণ পরে শীস্ত হইলে আমি তাহার 

গায়ে দ্বার জন্য ফোন প্রকার কাপড় দিবার ইচ্ছা প্রকাশ 

করিলাম তাহাতে তিনি আমাকে বলিলেন তুমি মনে ছুঃ 
করিও না, আম্মাকে" একখান। কম্বল আনিয়া দিও, এক্ষণে 

বেল! হইয়াছে বাসায় যাও। আমি বাসায় যাইয়া আহারাদি 

করিয়। আশ্রমে আসিবার সময় বাজার হহঁতে দুইখানি ভাল 

কম্বল এবং একখানি আসন লইয়া আশ্রমে আসিলাম। তাহ 

দেখিয়। কিছু বলিলেন না তাহাতে আমার একটু সাহস হইল, 
একখানি কম্বল বেদীতে পাতিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করায় তিনি 

বেদী হইতে নামিলেন এবং পাতা! হইলে অপর কম্বলখানি গায়ে 
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দিয়! শয়ন করিলেন এবং বলিলেন ইহাই বেশ হইয়াছে । তুমি 
নিজে আলোয়ান ব্যবহার করিঘে তাহা! হইলে আমি খুসী 

হইব। আম আলোয়ান রাখিলাম। চাদরখানি মঙগলদাস 

ঠাকুরকে দিলাম। তীহার রাগ থামিল আমি রক্ষা! পাইলাম । 
হঠাৎ এই প্রকার রাগ দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়া- 
ছিলাম। সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিলাম । 

এই প্রকার ছুইবেল! যাতায়াত করিয়। নান! প্রকার উপদেশ 
শুনিয়া! সমস্ত মাঘ, ফাল্তুন ও চৈত্রমাসের ২৪শে পর্য্যন্ত কাঁটিল। 
তাহার পর ২৫শে চেত্র প্রাতঃকশলে যথাসময়ে গুরুদেবের নিকট 

বসিয়া! আছি লোক সমাগম বন্ধ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন 
“এই সকল ঘটন। যাহা দেখিলে এবং এই সকল কথাবার্ত! যাহা 

শুনিলে তাহা কোন অবিশ্বাসী লোকের নিকট বলিও ন1। 

ধর্ম আশ্রয় করিয়। সংসারে থাকিবে, সর্বদা, সবধাঁনে.থাকিয়! 

কাজ, কর্ম করিবে. | কদাচ আসল কাজ ছাড়িও না । সকল 

বিষয়ই তোমাকে দেখাইয়া, বুঝাইয়। ও লিখাইয়! দ্বিলাম, তুমি 

আর এখানে থাকিও না, এই কয়েকট। দ্রিন" পরে তুমি চাকরী 
স্থলে চলিয়া যাও।” সেই সময় আমি আর সংসারে যীইৰ 
না তাহারই নিকট থাকিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করায়, তিনি 
বলিলেন, “তুমি বিবাহ করিয়া আসিয়াছ আমি কি তাহার 
ভরণপোষণ করিব ? তোমার আর এখানে থাকা হইবে না।” 

আমি তাহাকে বিনয় পূর্বক ' বলিলাম আমার হরিদ্বার পর্য্যন্ত 

যাইবার ইচ্ছ। ছিল কিন্তু এক্ষণে অকাল তাহাও ঘটিবে ন৷ 
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য্দি এই সময় যাওয়া না! হয় তবে আমার ভাগ্যে ইহজীবনে 

আর ঘটিৰে না| তিনি বলিলেন আগামী সংক্রান্তির দ্বিন 

প্রাতে অযোধ্যা হইয়া! প্রয়াগ গমন করিবে । অযোধ্যা 

রামদাস স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তিনি সরযুর ধারে ঝরণার 
উপর থাকেন এবং প্রয়াগে হারদাস বাবাজীকে দর্শন করিবে । 

তাহার পর হরিদ্ার যাত্রা! করিও । | 
এই প্রকারে চৈত্র মাস শেষ হইল। সংক্রাস্তির পূর্ববদিন 

আমি স্বামীজীর নিকট অযোধ্যা যাইবার অনুমতি চাহিলাম 

এবং আর একটী সন্দেহ ভগ্রনের প্রার্থনা করিয়! জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “গুরুদেব দয়! করিয়া আপন্ি আমীকে সমস্ত 

বিষয় প্রতাক্ষ দেখাইয়াছেন কিন্তু আমি যে পাপ হইতে মুক্ত 
হইলাম তাহার কিছু প্রমাণ দেখাইয়া আমার সন্দেহ দুর 
করিয়া দিন।” তিনি আমাকে বলিলেন “তোমার বিশ্বাসের 

জন্য বলিয়া দিতেছি তোমার কর-পল্লবের উপরের চর্্স্তর 

উঠিয়া যাইবে ।” বস্তুতঃ হরিঘার হইতে মুঙ্গেরে ফিরিয়। 
আসিলে অনেকেই (েখিয়াছেন যে “চষীপোক1” অথবা 
“আগুনে বাত” হইলে যেমন চামড়া উঠিয়া! যায়, আমার 
হাতেরও চামড়া সেইরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। অতঃপর তীহাকে 
প্রণামপুর্বক চরণধুলি মস্তকে ধারণ করিয়া করজোড়ে বিদায় 
প্রার্থনা করিলাম। এমন্ সময় তিনি বলিলেন “যদি কখন 

কোন বিষয় সন্দেহ হয় তবে একাকী আমার নিকট আসিও ।” 

আমি বলিলাম হরিদার হইতে ফিরিবার সময় আপনার শ্রীচরণ 
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দর্শন করিয়৷ যাইব, অনুমতি দিন, আপনার ফথার ভাবে বোধ 

হইতেছে আপনি যেন আমাকে শেষ বিদায় দ্িতেছেন।” তিনি 

বলিলেন “ফিরিবার সময় ৬কাশীধামে দুই এক দিন থাকিয়। 

তাহার পর মু্গের যাইবে ।” আমি প্রণাম করিয়! বিদায় 
হইলাম এবং নান। প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিলাম। 

পরদিবদ ৩১শে চেত্র সংক্রান্তির দিন গুরুদেবের আজ্ঞানু- 

সারে প্রাতঃকালেই অবোধ্য! যাত্রঃ করিলাম। তগায় তিন 

দিবস থাকিয়া নিজের কর্তব্য কন্ম শেষ করিয়। গুরুদেবের 

আজ্ঞীমত সরঘুর ধারে ঝরণার উপর ম্হাস্সা রামদাস্ স্বামীকে 

খুঁজিয়। বাঁছির ক্রিলাম । দেখিলাম ভিনি ধ্যানে মগ্ন হইয়া 
রহিয়াছেন, তাহার মুখের কোন কথা শুনিৰার জন্য আমি 
তাহাপ্প নিকটে বসির। রহিলাম। প্রায় দুই ঘণ্ট। পরে, চক্ষু 

চাহিয়া বলিলেন “কাহে বাব! হামারি পাস বৈঠা হায়? 
তোমার কানতো। হো গিয়।।” কেবলমাত্র এই কথা বলিয়। 
পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত, করিলেন। আর কোন আশা ভরসা নাই 
বিবেচনায় আমি চলিয়! আসিলাম। ৃ | 

তাহার পর দিবস প্রয়াগে গমন করিলামতথায় সাত দিন 

থাকিয়া নিজের কাজ কর্ম সমাপনান্তে এক দিবস গুরুদেবের 

আজ্ঞামত মহাত্স। শ্থরদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে গমন 
করিলাম । গঙ্গাতীরে যাইতে ময়দানের মধ্যে একটা জল 
ঘাইবার সৌতা আছে তাহার উপর লোক যাতায়ত করিবার 

জন্য একটী বাধ আছে, সেই বাঁধের উপর একপার্থে মহাত। 
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্বরদ।স বালাজী বসির ধ্যানস্থ রহিয়াছেন দেখিলাম । আমরা 

তিনজনে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, প্রায় তিন ঘণ্টাকাল 
আমর! সকলে ভাহার নিকটে বসিয়া! রহিলাম কিন্তু তাহার 

ধান ভঙ্গ হইল না । শুনিলাম সিপাহী বিদ্রোহের পুর্বব 
ত এ স্থানে শীত গ্রীক্স বারমাস দিবা রাত্রি এ অবস্থাতে 

বসিয়া আছেন | 4 বিল্রোহের সময় লড়াই হইবার 

ও উদচচঃদগারে ডাকিয়া ৪, তাহার ধা ভঙ্গ করিতে 

না পারার একখানা টিক] ধরাইয়া তাহার দক্ষিণ জান্ুর উপর 
স্থাপন করে তাহার প্রায় অর্দঘণ্ট। পরে সমাধি "ভঙ্গ হয়। 

আগুন ফেলি! দিয়া তিনি মিপাহিদ্িগকে বলেন “অকারণ 

আম্জর উপর অত্যাচার করিতেছ কেন? সিপাহিরা "বলে 
যে “আপনি স্থানান্তরে গমন করুন এখানে লড়াই হইবে 

আপনি গোলার আঘাতে মারা যাইবেন। তিনি উত্তর দেন, 

ডি ব্দ্রিআমার গোলার আঘাতে মরিঝার দিন উপস্থিত 

| থাকে" তবে তোমরা কোন মতে ই আমাকে রক্ষ। করিতে 

পারিবে না। তোমরা লড়াই কন আমার জন্য কোন চিন্ত। 
করিবার আবশ্যক নাই আমি এইস্থান ছাড়িতে পারিব না।” এই 

কথা বলিয়া তিনি পুন্বের মত সমাধিস্থ হইলেন। সেই 
ময়দানে লড়াই হইয়া গেল অথচ তাহার কিছুই হইল না । 

দক্ষিণ জান্ুতে সেই পোড়া দাগ এখনও আছে এবং ভিনি 

এখনও নেইস্থানে সেই অবস্থায় সমাধিস্থ আছেন। দেখিতে 



৯৬ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত 

অতিশয় কৃশ, কেবল হাড় কয়েকখানি চামডাতে ঢাকা আছে 

মাত্র । সন্ধ্যার সময় আমরা তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। 

তাহার পর দিবস আগ্রা গমন করিলাম, তথায় তাজমহল, 

সাজাহান বাদসাহের রাজভবন ইত্যাদি দর্শন করিয়া মথুরায় 
গমন করি, তথায় তিন দিবস থাকিয়া] বৃন্দাবনধাম গমন করতঃ 

তথায় সাত দিবস থাকিয়া নিজের কাঁজকন্ন সমাপনান্তে দিল্লী 

হইয়। মহাতীর্থ হরিদ্বার যাত্র! করিলাম । তথায় যাইয়া প্রথমে 
নিজের কাজকন্ম সমাপন করিয়। বাবার দ্বিতীয় শিষ্য মহাত্বা! 

কালীচরণ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । তাহার কুপায় 

কঙ্খলে তিন চরিজন বহুকালের মহাঁপুরুষের দর্শন লাভ 

“করিলাম । পরদিবস উভয়ে স্নান করিতে গিয়া তিনি গঙ্গার 

ঘাটে বাবার তৃতীয় শিশ্ু মহাত্মা ব্রঙ্মানন্দ স্বামী ও চতুর্থ ' শিল্ঠ 
মহাত্মা ভোলানাথ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়। 

দিলেন । হরিদ্বারে প্রায় এক মাস আমর! চারি জনে মহান্থখে 

অতিবাহিত করিল্চাম | মহাত্রা। কালাচরণ স্গামী ও মহাত্মা! 

৫ভালানাথ স্বামীর সহিত আমার বিশে, প্রণয় হইল। তীহারা 

সর্বদা আমার সংবাঁদ লইবেন এবং মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিবেন 
স্বীকার করিলেন । 

তাহার পর আমি ভকাশীধামে প্রত্যাগমন করিলাম। 

প্রথমেই আশ্রমে যাইয়। গুরুদ্েবকে। প্রণাম করিয়! তীহার নিকট 

বর্সিলাম। তিনি বলিলেন তোমার সমস্ত কার্য শেষ হইয়াছে 

আর এখানে থাকিও না, আগামী কল্য মুঙ্গের যাইতেই চাও । 
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চাও। তিন মাঢসর বিদায় লইয়। আট মাস হইয়াছে আর 
একদিনও বিলম্ব কর। উচিত নহে আগামী কল্য অবশ্য অবশ্য 

যাইবে। তোমার চাঁকরীর জন্য কোন চিন্ত। নাই। তোমার 

চাকরী মারে কে? এই বলিয়া আমাকে যাইতে আদেশ 
করিলেন। আমি প্রণাম করিয়। তাহার চরণধুলি মস্তকে ধারণ 
পুর্ববক বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার পর মঙ্গলদাস গীকুরের 
নিকট যাইয়া অনেক কথাবার্ডার পরে তাহাকে প্রণাম পুর্ববক 
বিদায় লইয়া বাসায় আপিলাম। পরদিবস মুল্ের. রওন! 
হইলাম। | 

যে সময় আমার সহিত মহাত্ম। তৈলঙ্গ স্বামীর রর 
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ হয় সেই সময় মাননীয়! (স্বর্গবাসিনী ) ম্যাভাম় 
র্যা ভ্যাসকি ও কর্ণেল অল্কট্ বোম্বাই নগরীতে আসিয়া! 
থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটী নামক সভা স্থাপন পূর্বক অদ্ভুত 
যোগ-শাস্্-বিদ্যার মহিম। প্রচার করিতেছিলেন এবং মধ্যে 

মধ্যে এক একটি অলৌকিক কাধ্য সাধন করিয়া! তীহাদিগের 
সিদ্ধিশক্তি'র অদ্ভূত পরিচয় দিতেছিলেন। আমি স্বামীজকে 
এই বিষ্ভাবত্তী ইংরাজ মহিলার ফোগসিদ্ধি কিরূপে হুইল তাহ! 

জিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিয়াছিলেন এ সৰ যোগসিদ্ধির ফ্ল 

নহে, যাহা কিছু শুনিতেছ উহ তাব€ই ইন্দ্রজাল মাত্র, এ সমস্ত 

শীঘ্র প্রকাশ হইয়। পড়িবে । বস্ততঃই তাহার কিছুদিন পরে 
ম্যাডাম কুলুম নামী একজন শ্রীগ্টীয় মহিল! ব্যাড ভ্যাসকির 
সহচরী হইয়। তাহার মান্দ্রাজ নগরীস্থ গুপ্তগৃহের গুপ্ত ঘটনারাশি 

, | ৭ 
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প্রকাশ করিয়া দবিল। পৃথিবীর" চাব্সিখণ্ডে এই ঘটন! 
লইয়া মহা গণ্ডগোল হইল ও সংবাদপত্র সমূহে সমালোচিত 
হুইল। তাহার পর হইতেই ম্যাডাম ব্লযাডভ্যাসকির আর 

তাদুশ কুহকবিদ্যার পৰিচয় পাওয়। যায় নাই। ্দামীজীর 
তন্বজ্ভ্বতা ও ভবিষ্যৎবাণীর সত্যত। দেখিয়া আমি চমণ্কুত 

হইয়াছিলাম। 
মুন্দেরে প্রত্য/ গমন কারয়! সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম 

এবং শ্রীযুক্ত বাবু যছুনাৎ্ট বাগৃচী মহাশয়কে ও পরিব্রাজক 
প্রাকুষ্ণগ্রসন্ন সেন মহাশরকে (মুঙ্গেরে আর্ধ্যধন্ম প্রচারিণী সভার 

প্রতিটা! ) আমি স্বামীজীর অলৌকিক ক্ষমতার €থ| সমস্ত 
বলিলাম ও আমার বিষয়ও কিছু কিছু বলিলাম এবং দুইখানি 

খাতায় কিছু উপদেশ লিখাইরা। দিয়াছেন তাহাও দেখাইলার | 

এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া গ্রকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাঁশর 
ও বাগ্টী মহাশয় অতিশর আশ্চ্য্যান্থত হইয়া তাহার। উভয়ে 
আমার সহিত ৬কাশীধামে বাইয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাং 

করণাভিলাষে বিশেষ জিদ্ করিয়া' ধরেন। এহ' সকল কথ! 

প্রক্শ করিতে স্বামীজী আমাকে নিষেধ কর1 সব্বেও ইহাদিগকে 

ন। বলিয়। থাকিতে পারিলাম না কারণ ইহারা আমাকে 

বড় ভালবাসিতেন ও ন্নেহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে কথাট। 

একটু প্রচার হইয়া৷ পড়িল তাহাতে আমি বিশেষ ভীত হইলাম। 
এক বসর পরে আমি এবং রক্ত কষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় 

উভয়ে একাশীধামে গমন করিলাম। আমার জানা ছিল 
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সন্ধ্যার পর নিঞঙ্জন না হইলে ন্দরামীজীর সহিত কোন 
কথাই হইবে ন। সেজন্য আমরা সন্ধ্যার পর আশ্রমে যাইয়। 

দেবতাগণকে ও গুরুদেবকে প্রণাম করিয়। তাহার নিকট 

বমিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিরা বলিলেন “দেখ শ্রীকৃষ্জ! তোমার মনে মনে 
বড় অহঙ্কার হইয়াছে। তুমি মনে স্থির করিয়াছ পুর্ববকালে 
বেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়। জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এক্ষণে তুমিও সেই শ্রীকৃষ্ণ সবতার হইয়! জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। 
সকলে পুজা করে এই তোমার ইচ্ছ।। তোমার পায়ের ধুল। 
লইতে ব্রান্দণ তনয়কেও পা! বাড়াইয়। দ্বিতে* কিছুমাত্র কুঠ। 
ব1 লজ্জাবোধ হয় ন। তোমার ভবিষ্যৎফল বড় শোচনীয় ।* 

তুমি একজন সামান্ মনুঘ্যমাত্র, তবে কিছু বক্তৃতা শক্তি আছে। 
দেখ যখন লোকে লুচি ভাজে প্রথমে লুচি বেলিয়৷ ম্বতে 
ছাড়িয়া দেয়, যতক্ষণ কীচ। থাকে ততক্ষণ কল্ কল্ করিয়। 

শব্দ হইতে থাকে, তাহার পর যখন পাকে ,তখন স্থির হইয়া 

সতের উপর ভাসিতে থাকে । এক্ষণে তোমার অতিশয় কল্্- 
কল!নি হইয়াছে, অগ্রে তোমার কল্কলানি থামুক, তারপর যদি 
ধর্শের নিকট যাইতে পার। উপস্থিত ধর্ম হইতে অনেক দুরে 
আছ” এই সকল কথা শুনিয়! শ্রীরুষ্ণপ্রস্ন সেন মহাশয় 
কোন উত্তর দিলেন না অথ্র! কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন ন। | 

কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত 
করায় আমরা উভয়ে চলিয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন 
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সেন মহাশয় কাশীধামে মিসির পোকরাতে একটী আর্ধ্যধর্মম 
প্রচারিণী সভা! প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়া তথায় থাকিলেন। 
আমি তিন দিবস পরে মুঙ্গেরে চলিয়া আসিলাম, কারণ স্বামীজী 

আমাকে থাকিতে দ্রিলেন না । তীহার বিষয় প্রকাশ করাতে 

আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। আমি নিজ অপরাধ 

অন্য ক্ষম] প্রার্থনা করিলাম এবং বলিলাম “গুরুদেব ! আপনার৷ 

অলৌকিক ক্ষমতা ও অসাধারণ গুণ আপনা হইতেই প্রকাশ 
হইতেছে আমি সমস্ত বিষয় প্রকাশ করি নাই, ছুই একজনকে 
ন! বলিয়া থাকা যায় না।” . 

ভ্ীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসম্ন সেন মহাশয় কিছুদিন একাশীপামে 
মিসির পৌকরাতে থাকিয়া হাউজ, কট্রাতে একখানি বাড়ী 

খরিদ করিয়া তথায় “অন্নপু্ণ।” প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং উত্ত 
বাটার “যোগাশ্রষ” নাম দিয়া তথায় ধর্ম প্রচার করিতে 
লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি কৃষ্ণানন্দ স্বুটুমী নামে 

অভিহিত হইলেন। 

ইহার এক বসর পরে আশ্বিন ম'সে “পুজার ছুটীতে আমি: 
এবং হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যছুনাথ বাগৃচী মহাশয় 

উভয়ে একাশীধাম গমন করিলাম । সন্ধ্যার পর আংশ্রমে 

যাইয়া দেৰতাগণকে ও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উভয়ে 
তাহার নিকট বলিলাম। স্বামীল্সী আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া কিয়্ক্ষণ পরে বলিলেন, “দেখ যছুনাথ! তুমি 
অনেক শান্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া খারাপ হইয়া! গিয়াছ, এখনও 
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মন ঠিক করিতে পার নাই। অগ্রে মন স্থির কর, তবে 
সুক্তির পথ পাইবে। আমার নিকট দীক্ষা লইবার ইচ্ছা 
করিয়াছ কিন্ত আমি পাঁচটা শিষ্ত করিয়াছি, আর কাহাকেও 

দীক্ষা! দিব না, দীক্ষা দেওয়! মন্থাপাপের কাজ । শিষ্যকে যাহা 
উপদেশ দেওয়া হয়, সে যদি তাহা! না করে তবে গুরুকে সেই 
সমস্ত কর্ম করিতে হয়, না করিলে মহা! পাপ হয়। সর্বদা 
শিষ্যের উদ্ধারের জন্য তাহার প্রতি. নজর রাখিতে. হয়। আমি 
"আর পাপে লিগ হইব না। তবে আমার ন্যায় উপযুক্ত 

লোক আমার দ্বিতীয় শিষ্য কালীচরণ স্বামী তোমাকে দীক্ষা 
দিবেন। দীক্ষা লইবার পুর্ব্ধে তোমার দেহ" শুদ্ধ হওয়া 
উচিত। তাহার ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন এবং আদেশ করিলেন 
যে আগামী বৈশাখ মাসে পৃিমা তিথিতে একাশীধামে আসিয়া 
একটা সৎ ব্রাহ্মণ ্বারায় এই কার্য সমাধা! করিবে।” তাহার 
পর বলিলেন, “তুমি আফিসের একজন বড় বাবু অনেক বিষয় 
চিন্তা করিতে, হয়, কিন্তু ২০। ২২ বৎসর হইতে*নিরামিষ ভোজন 
করিতেছ, কিছুদিন পরে তোমার ভয়ানক গাত্র দাহ পীড়া 
হুইবে। যদ্ধি শরীর হুস্থ রাখিতে চাও তবে. এইবার- বাটী, 
যাইয়া মৎস্য আহার করিবে। আর যদি চাকরী ছাড়ি 
দাও, তাহা! হইলে মৎয্য ব্যবহার আবশ্যক নাই।” পুনরায় 
বলিতে লাগিলেন, “দেখ |বছুনাথ ! গোঁড়া হিন্দু হওয়! 
ভাল নহে। একদিবস জামালপুরে তোমার নিন্ষস্থ কোন এক 
কশ্মচারী প্রস্রাব করিবার সময় ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া কাণে পৈত। : 
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দেয় নাই তাহা তুমি হঠাৎ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর এক 

চটিয়াছ যে তাহার উন্নতির পথ বন্ধ করিবার ইচ্ছ। করিয়াছ । 

ইহাতে বোধ হয় কাণে পৈতা দিবার প্রকৃত কারণ: তুমি 

জান না। (পুত! গুচি ও. প্রত্াব অণুচি, পাছে পেতায় 

প্রশ্াবের ছিটা লগে সেই জন্য_দুই তিন ফ্রু কাণে জড়াইয়ু, 
লইতে” বাগ্চী মহাশয় উক্ত ঘটনার কথা স্বামীজীর 
মুখে শুনিয়া অবাক হইয়ী রহিলেন। সেই সময় বাগ্চী 
মহাশয়ের জো পুত্র শ্রীমান্ সরোজ নাথের উপনয়ন দিবার ' 
সময় হইয়াছিল। সরোঁজ নাথ যাহাতে সঙ ব্রাঙ্গণ হয় তাহার 

বড় . ইচ্ছা, সেইজন্য স্বামীজীকে একটা উপনয়নের দিন স্থির 

'করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি দিন স্থির করিয়া 
দিয়া আমাদিগকে, বিদায় .হইতে আদেশ করিলেন। আমরা 
উভয়ে প্রণামান্তে বিদায় হইলাম । ৃ 

পরদিন প্রাতঃকাঁলে আশ্রমে যাইতেছি, মণিকপ্রিকায় মহাত্মা! 
ভোলানাথ স্বামীর"সহিত সাক্ষাৎ হইল, তীহার সহিত একত্র 

আশ্রমে যাইয়। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়। আমরা তাহার নিকট 

বসিলাম। লোক সমাগম কমিয়া গেলে আমীকে বলিলেন 

“তুমি আর কখনও কাহাকেও সঙ্গে করিয়া আনিও না। 
আমনিতে ইচ্ছা হইলে এক। আসিবে নতুবা আসিও না।” 
এই কথা বঙ্িয়া আমাকে ভোলাণাথ স্বামীর সহিত তীহার 
আশ্রমে যাইতে বলিলেন। আমরা উভয়ে চলিয়া অঞ্সিলাম। 

মহাত্মা ভোলানাথ স্বামী বাবার নিকট জনতা করা উচিত নয়, 
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এবং এই বিষয় অনেক কথা বুঝাইলেন। তিনি আমাকে 

পূর্ব হইতে খুব ভাল বাসিভেন ও স্নেহ করিতেন। মুঙগেরেও 
আমার নিকট তিন চারিবার 'আসিয়াছিলেন। সাত দিন 

একাশীধামে থাকিয়। বাগচী মহাশয় ও আমি একত্র মুকঙ্গেরে 

ফিরিয়। আসিলাম। 

মুঙ্গেরে আসিরা বাগ্চী মহাশয় তাহার দেহ শুদ্ধির জন্য 
সঙ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাঁশয়কে বিশেষ 
অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি রাজী হইলেন ন।। তাহাতে 

বাগ্চী মহাশয় অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং নবদ্বীপ ও 

ভাটপাড়ায় চেষ্টা করিলেন কিন্তু ৬কাশীধামে্কার্ধ্য করাইয়া 
দান গ্রহণ করিতে কেহই স্বীকৃত হইলেন না। ব্রাক্ষণ না 

পাওয়াঁতে বাগ্চী মহাশয় অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ক্রমে দ্রিন 
নিকটে আসিল ব্রান্মণের জন্য কার্য হইবে না ভাবিয়! একদিন 

তিনি কাদিতে লাগিলেন। চারি দিবস থাকিতে একাশীধাম 

হইতে মহাত্মা, ভোলানাথ স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

তিনি বলিলেন যদ্রনাথ* ব্রাহ্মণের জন্য বড় কাতর হইয়াছে 

৬কাশীতে ব্রাঙ্গণ স্থির করিয়া ষ্ছুনাথকে লইয়া! যাইবার জন্ক) 
মহাত্স। তৈপঙ্গ স্বামী আমাকে পাঠাইয়া দ্িলেন। পর দিবস 

বাগচী মহাশয় মহাত! ভোলানাথ স্বামীর সহিত ৬কাঁশীধামে 

গমন করিলেন এবং মহাত্মা) তৈলঙ্গ স্বামী কর্তৃক স্থিরীকৃত 
একজ্ঞন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ দ্বারা কাধ্য সমাধা করিয়া সাত দিন 
মধ্যে মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন করিলেন । সেই ময় হইতে বাগচী, 
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মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর অলৌকিক ঘটনা ও অসীম দয়ার 
বিষয় প্রত্যহই আলোচনা হইত। এই“ঘটনার পাঁচ ছয় বংসর 
পরে বাবার দ্বিতীয় শিষ্য মহাত্মা কালীচরণ স্বামী বাগচী 
মহাশয়ের হালিসহরের বাটীতে আসিয়। তাহাকে দীক্ষা দেন। 
দীক্ষা লইবার এক বৎসর পরে তীহার ভয়ানক গাত্র দাহ গীড়া 
হয় সেই সময় আমি দার্জিলিলে থাকি। তিন মাসের ছুটা 
লইয়া তিনি আমার নিকট তথায় থাকিয়া সুস্থ হইয়া আইসেন । 

কিছুর্দিন পরে এক দিবস আমি যে ভাক্তারখানায় চাকরী 

করিতাম সেই ডাক্কারখানার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ 
(ঘোষ (তিনি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বলিয়। সকলেই তাহাকে 

'“মাফার মহাশয়” বলিয়া সম্বোধন করিতেন অমিও তাহাকে 
“মাষ্টার মহাশয়” বলিয়। ডাকিতাম ) বলিলেন “্উমাচরণ ! 

ছয় শত টাক। তহবিল কম হইয়াছে, মনে করিয়া দেখ দেখি এই 
টাক1 কাহাকেও দেওয়া! হইয়াছে কি না?” আমি অনেক 

ভাবিয়। দেখিলাম ফাহাকেও ইতোমধ্যে টাক। দেওয়! হয় নাই। 

ডাক্তারখানাতে দুইটী লোহার সিন্দুক ছিল তাহার চারিট! চাবী, 
দুটী আমার নিকট ও দুইটা মাষ্টার মহাশয়ের নিকট থাকিত 

এবং যে ঘরে সিন্দুক থাকিত দেই ঘরে আমি শয়ন করিতাম। 
আমরা দুইজনে খাতা তন্ন তন্ন করিয়। দেখিলাম কোথাও কোন 
ভূর্ল পাইলাম না। তাহাতে আমার্দের বিশেষ ভাবনা হইল। 
উভয়ের মধ্যে, হয় তিনি চোর ন]| হয় আমি চোর, তাহ! ভিন্ন 

আর কেহ হইতে পারে না। ইহার মধ্যে সঙ্গত ও অসঙগত 



মহাত্মা! তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত ১০৫ 

দেখিতে গেলে মাষ্টার মহাশয় লইয়াছেন উহ! অসম্ভব, আমি 

লইয়াছি ইহাই সম্ভব হইয়] দাড়াইবে। ক্রমে এই কথা প্রকাশ 
হইয় পড়িল। প্রায় তিন মাস গত হইল টাকার কোন 

কিনারা হইল না1। আমি ভাবিলাম যদি সাধারণ লোকের 

মতামত স্থির করা হয় তবে সকলেই একবাক্যে আমাকেই দোষী 

সাব্যস্ত করিবেন । নান। প্রকার ভাবিয়া শেষে স্থির করিলাম 

কপালে যাহাই থাকুক একবার বাবার কাছে যাইতে পারিলে 
ইনার বিহিত হইতে পারে । কাহাকেও কিছু না বলিয়া 

আমি ৬কাশীধামে গমন করিলাম । আশ্রমে যাইয়। গুরুদেবকে 
প্রণাম করিয়া তাহার নিকট বসিলাম। তিনি আমার প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হান্যপূর্ববক বলিলেন, “কি বাব! ! ট্রাকার 
গোঁলমাল করিয়া আসিয়াছ।” আমি বলিলাম “আজ্ঞা ই! 
টাকার গোলমাল হইয়াছে সেই জন্ত আপনার নিকট 
আসিয়াছি।” তিনি বলিলেন “যেমন তুমি তেমনই তোমার 
মাষ্টার মহাশয়, অমুক মাসে অমুক তারিখে পাচ শত টাকা! 
কলিকাতায় পাঠান "হইয়াছে । তাহার মধ্যে তিন শত ট। 

নরমিংহ প্রসাঁদ' দত্তকে ও ছুই শত টাক! স্মিথ ক্ট্যানিস্রীট 
কোম্পানীকে দেওয়। হইয়াছে । তুমি নিজেই তাহা! রেজেঞ্টারী 
করিয়া আসিয়াছ। তাহার রসিদ দুইখানি ভাক্তারখানায় 

অমুক স্থানে অমুক ফাটুলে আছে। টাকা পাইয়। তাহার! 
প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দিয়াছে তথাপি তোমাদের কাহারও ঘুম 

ভাঙ্গে নাই। খাতায়ও (কোন খরচ বেখা হয় নাই। আর 
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এক শাত টাকা তোমার মাষ্টার মহাঁশয় বাহির করিবেন, 

কোথায় আছে ব1 কি হইয়াছে তাহা বলিধ ন11” 
তাহার পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন “তুমি মুন্সেরে এই 

সফল কথা প্রকাশ করায় তথ হইতে মধ্যে মধো লোক আসিয়া 

আমার নিকট দীক্ষা! লইবার জন্য বড় বিরক্ত করে আমার 

এখানে থাক! দায় হইয়াছে । তোমার আর মুঙ্গেরে থাকা 
হইবে না। এই বার মুঙ্গেরে ঘাইয়! চিফ ইঞ্জিনীয়ার, সিলং; 
আসাম , এই ঠিকানায় একখান] দরখাস্ত করিবে ।” আমি 
করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম ও বলিলাম “আমি সমস্ত কথা 

প্রকাশ করি নাই তবে অবশ্য দুই চ)রি জনকে বলিয়াছি, আগুন 

কর্থনও "ছাই চাপা থাকে না, আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা ও ঘটন! 
সকল আপনিই প্রকাশ হইতেছে ।” 

তাহার পর তিনি একটী ভয়ানক দুঃখের কথা বলিলেন 

তাহা শুনিয়! আমি অতিশয় মন্দ্মীহত হইলাম। তিনি বলিলেন 

“যে আর পাঁচ ছয়*বসর মধ্যে আমি দেহ ত্যাগ, করিব। 

যেখানেই থাক পূর্বে সংবাদ দিব একবার আনিবে। আর 

এখানে থাক্িও না আগামী কল্য মুঙ্গের যাইবে ।” 
পর দ্রিবস আমি মুঙ্গের রওনা হইলাম। ডাক্তারখানাতে 

আসিয়! দেখিলাম বাগ.চি মহাশয় ও মাষ্টার মহাশয় উভড়ে 
তথায় উপস্থিত আছেন। আমাকে দদখিয়! মাষ্টার মহাশয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কি হে উমাচরণ ! : তিন চারি দ্রিবস হঠাৎ 
কোগায় গিয়াছিলে ? আমি বলিলাম টাকার গোলযোগ 
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ভাঙ্গিতে গিকাছিলাম।” তাহা শুনিয়া বাগচী মহাশয় অতি 
আগ্রহের সহিত জিত্ঞাসা করিলেন “তবে কি ৬কাশীধামে 
গিয়াছিলে ?” আমি বলিলাম “নতুবা আর কোথায় যাইব %” 
ইহা শুনিয়! উভয়েই খুব আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তৈলঙ্গ আ্ামী কি বলিলেন? আমি সেই রেজেষ্টারী রসিদ 
ছুইখানি খঁজিয়া বাহির করিয়া! দেখাইয়া সমস্ত কথা তাহা- 
দিগকে বলিলাম। উভয়েই অবাক হইয়া নিস্তব্ধ হইয়। 
রহিলেন। বাকি একশত নানার জন্য মাষ্টার মহাশয়ের একটু 
সংশয় হইল । 

কিছুদিন পূর্বের লোহার সিন্দুক দুইটাতে 'রং লাগান হইয়া- 
ছিল। আমি ৬কাশীধাম হইতে আসিবার আট দশ দিন, পত্ে 
একদিন রাত্রিতে মাঙ্টার মহাশয় টাকা! তুলিতে গিয়! আমার নাম 
ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাফিলেন। বাহিরে আমি ও বাগচি 
মহাশয় বসিয়াছিলাম, আমর! দুইজনেই দ্রুতপদে তাহার নিকট 
গমন করিল্লাম। মাষ্টার মহাশয় হাঁসির্তে হাসিতে বলিলেন 
সেই একশত টকা গাওয়া গিয়াছে, এই দেখ একখান! একশত 
টাকার নোট কি প্রকারে সি দুকের ভিতর রঙ্গে আটকাইয়াছিল, 
এই বলিয়া! রংমাখা! নোটখানি আমার হাতে দ্রিলেন আমরা 
তাহ! দেখিয়' অতি আশ্চর্য হইলাম। 

আমার মুঙ্গের ছাড়িমনা কোথাও যাইবার ইচ্ছা! না থাকাতে 

মুঙ্গেরে আসিয়া! আমি আরামে দরখাস্ত করি নাই। তাহার পর 
এক বর পরে আসাম চিফ হইঞ্রিনীয়ারের নিকট হেলায় 
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একখানা দরখাস্ত করিলাম। দশ বার দ্দিন মধ্যেই ৫০২ 
টাকা বেতন ও ১৫২ টাক ভাতা, দ্বিতীয় শ্রেণীর সাবওভার- 
সিয়ার পদে নিযুক্ত করিয়া একখানি নিয়োগ পত্র আসিল। 
তাহাতে শিবসাগর যাইবার হুকুম দেওয়া! ছিল। নিয়োগ পত্র 

পাইয়। এবং মুঙের ছাড়িয়া অনেক দূর যাইতে হইবে ভাবিয়া 

অতিশয় উদ্দিগ্ন হইলাম। কয়েক দিবস চিস্ত। করিয়া শেষে 
যাওয়াই স্থির করিল'ম। মাষ্টার মহাশয়কে ডাক্তারখানার 

এবং টাকার তহবিল উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়া আমাকে ছাড়িয়া 
দিবার কথা বলিলাম । তিনিও অন্যান্য সকলেই আমাকে 

বলিলেন “তোমার 'কাছে বুঝিগ্া লইবার কিছু নাই তোমার 
কোথাও যাওয়া হইবে ন।। বর্তমান মান্ী হইতে আমরা 
তোমায় ৫০২ টাক! দিব তোমাকে ছাড়িব না 1” আমি তাহাতে 

রাজী হইলাম না, মধ্যে মধ্যে যাইবার জন্ত বলি, কিন্তু কিছুতেই 
তাহারা সে কথ গ্রাহ করেন না। এইরূপে প্রায় এক মাস 

অতীত হুইয়। গেল এদিকে আসাম হইতে ছুইখান। টেলিথাম 
আসিল। “যদি যাওয়া না হয় তবে জবাব.দিবে” বলিয়! 
আর একখান। টেলিগ্রাম আসিল । এদিকে মাষ্টার মহাশয় 
ও অন্যান্য সকলে পরামর্শ করিয়। স্থির করিলেন আমাকে কোন 
মতেই ছাঁড়িবেন না এবং আমাকেও অনেক বুঝাইলেন। 
আমার কি করা উচিত স্থির করিতে ন। পারিয়া কাহাকে ও 

কিছু না! বলিয়। ৬কাশীধামে গমন করিলাম এবং বাবাকে সমস্ত 

জ্ঞাত কারলাম। তিনি বলিলেন €ঠামাকে তথায় যাইতেই, 
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হইবে ।. মুঙ্গেরে আর থাক! হইবে না। তাহা শুনিয়া আ1 
ভাবিলাম যদি পুনরায় মুঙ্গেরে যাই তবে যাওয়1 শক্ত হইবে ; ই: 
ভাবিয় আর মুঙ্গেরে না যাইয়া বাটা চলিয়া আদিলাম। আ 
দশ দ্বিন বাটীতে খাকিয়। শিবসাগর যাত্রা করিলাম । 

বাটাতে আট দশ দিবস থাকিবার প্রধান কারণ আস' 
যাইলে শীঘ্র বাটা আসিতে পাইব ন! ভাবিয়াপুর্ববজন্মের হাতে 

লেখ! সেই শ্লোক তিনটা দেখিবার চেষ্টা রুরিলাম। সেই গ্রা। 
গমন করিয়া বাটীর রুর্ভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলা 
করিলাম বটে কিন্তু মনের কথা! বলিতে সাহস হইল না অগত 

ফিরিয়া আসিলার্ম। কি উপায়ে দেখিব ম্তাহার জন্য বিে 

চেফীয় রহিলাম। শিবসাগরে এক বৎসর থাকিবার *ঃ 
আমাকে গোলাধাট বলি করিল। তাহার ৩।৪ মাঁস প 
রুড়কী কলেজ হইতে এক যুবক ওভারসিয়ার হইয়া! গোলাঘা 
আসিলেন। আমর। উভয়ে এক বাসায় থাকিলাম। সেইভ 
আমাদের উভয়ে বিশেষ প্রণয় হইল। প্লটনাক্রমে আমার পু 
জন্মের সেই, বাটিতে উক্ত যুবকের বিবাহের সন্গন্ধ স্থির হই 

তিন মাস মধ্যে বিবাহ হইয়া! গেল। এ যুবকের সহিত একব 
তাহার শ্বশুরালয়ে বেড়ীইতে যাইব পরামর্শ হইল কিন্তু বিবা 

এক বৎসর মধ্যেই এ যুবক ২০০২ টাকা বেতনে একেবা 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সাগর গমন করিলেন । আমার আ 

অনেকটা . ভঙ্গ হইল'। তাহার পর এ বুবককে উপল, 
করিয়া তাহার শ্বশুরকো মধ্যে মধ্যে পত্র দিতে আরন্ত করিলা? 
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এইরূপ পত্র দেওয়াতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাহার 
জামাতা আমার একজন বিশেষ বন্ধু। চারি পাঁচখান। 

পত্র দেওয়ার পর একখান! পত্রের মধ্যে তাহাকে 

লিখিলাম যে আপনার ভিতর বাটার ছিতলের উপরি 
দক্ষিণারী ঘরের দরজার উপর তিনটা ভাল সংস্কত শ্লোক 

লেখ আছে শুনিয়াছি। যদ্দি কোন মাপন্তি না থাকে দয়! 

করিয়। লিখিয়! দ্রিলে চিরদিনের জন্য বাধিত হইব, এইবার 

যখন বাটা ষাইব সেই সময় আপনারন্সহিত সাক্ষাৎ করিব | 

সেই পত্র পাইয়। তিনি মহা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সাক্ষাৎ 
করিবার জণ্য বিশ্লেষ অনুরোধ করিয়া শ্লোক তিনটা লিখিয়। 

গ্রাঠাইলেন। আমি পত্র পাইয়। অবাক হইয়া ভাবিলাম 

যে এ যুবককে গোলাঘাটে পাঠান বাবারই এক খেহা] ! 
সে তিনটা শ্লোক এই $-_ 

রা বাসাংসি জীণণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্হাতি নরোহপরাণি 
এ পারাটা জ5 এ আপ ০০৬০: 

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ন্যন্তানি সংযাতি ত নবংনি দেহী ॥ 

রা প্টীনাং বৈচিং ্যাদৃডুকুটিলনানাপথভুষাৎ' | 

_নৃণামেকো। গম্যস্মসি পয়সামণব ইব ॥ 

৩। নির্মমন্তা প্রমেয়স্য নিফলন্তাশরীরিণঃ। 

সাধকানাং হিতার্থায় ব্র্মাণে। রূপকল্পন। ॥ 

মুত যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ) করিয়। নতন বস্ত্র গ্রহণ 
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করে সেইরূপ" দেহী জী শরীর. পরিত্যাগ্র.করির়| নৃতন শুরীর 
আশ্রয় করে। (১) , 

নদী সমুদর নান! পৃথগামী .. হইলে.ও পরিণামে যেমন..এক 
সমুদ্রে রবি বলীন হয়; সেইরূপু মনুষ্তের প্রবৃতি.ও উপৃুস্নার পথ 
পৃথক্, হইলেও পরিণামে ব্রক্ম প্রাপ্তি সকলেরই শেষ উদ্দেশ 
হয়|. (২) 

ব্রন্ম অহ্্ধার ও পরিমাণ শুম্য, নিত্য, শুদ্ধ, শরীর হীন 
হইলেও সাধক সকলের, মঙ্গলের জন্য তাহার, -হনাবিধ, কপ 
কল্পিত হইয়া গুকে। ) 

অনন্তর ১২৯৪ সালের অগ্রহায়ণ যাসে “যখন আমি 
আসামের গোলাঘাট নামক স্থানে কার্য করি তখন স্বামী্ী 
আমাকে পত্র দেন তাহাতে আদেশ করেন “আর একমাস পরে 
আমি দেহত্যাগ করিব। শিষ্য সেবক সকলকেই সংবাদ 
দিয়ান্ছি, তোমাকেও দিতেছি, দরখান্ত করিলেই ছুটা পাইবে, 
অবশ্য অবশ্ঠ আসিবে |” পত্র পাইয়া আমি তিন মাসের জন্য 
বিদায় চাঁহিয়! দরখাস্ত করায় যথা সময়ে তাহ! মঞ্জুর হইয়। 
আসিল। আঁম প্রথমে বাড়ী না গিয়! ৬কাশীধামে গমন 
করিলাম তথায়, পৌছিয়! শুনিলাম বাবার দেহত্যাগের আর দশ 
দিন মাত্র বাকী আছে। সদানন্দ স্বামী, কালীচরণ স্বামী, 
ব্রন্মীনন্দ স্বামী, ভোলানাথ স্বামী, দুইজন প্রমহংস এবং 
মজলদাস ঠাকুর প্রভৃত্বি সকলেই তথায় উপস্থিত আছেন. 
দেহত্যাগের পুর্ধবদিন ও আমাদের সকলকৈ নিকটে ডাকিয়' 
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বাব! নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন, তাহার পর বলিলেন “আমি 
শয়ন করিতে পারি এই মাপের একটা সিন্দুক তৈয়ার করিয়া 

_আনিতে হইবে। আমার দেহত্যাগ হইলে এ জিন্দুকের মধ্যে 

আমাকে শয়ন করাইয়া, উপরে স্ত্রু আটিয়া এবং তালা বন্ধ 
করিয়া পঞ্চগঙ্জার সম্মুখে এত পরিমাণ দূরে অমুক স্থানে সিন্দুক 

সহিত জলে নিক্ষেপ করিবে অন্য সৎকার কিছু আবশ্টাক নাই।” 
দেহত্যাগের পূর্ববদিন বলিলেন আগামী কল্য একখানি নৌক! 
ভাড়া করিবে, দেহত্যাগের পর এ সিন্দুক নৌকায় তুলিয়া 
প্রথমে অসী হইতে বরুণা পধ্যস্ত একবার ভ্রমণ করিয়। তাহার 
নির্দিষ্ট স্থানে 'এ সিন্দুক জলে নিক্ষেপ করিবে ।” তাহার 

“পরু বলিলেন “যদি তোমাদের কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার 

থাকে অগ্ রাত্রিতেই শেষ করিবে আগামী কল্য আমার 'সহিত 

কাহারও কোন কথা হইবে না|” রাত্রিতে আমরা সকলেই 
তাহার কাছে বসিয়া রহিলাম, অনেকগুলি পরমহংস ও 

ব্রহ্মচারী দেখা করিতে আসিলেন । যাহার যাহ জিজ্ঞান্ 

ছিল সকলেই জানিয়া লইলেন। অবশেষে আমি করজোড়ে 

ভ্রিজ্ঞাসা করিলাম “গুরুদেব ! আমার গতি কি করিলেন ? 

সকলেই তাহাদের নিজের কাধ্য উদ্ধার করিয়াছেন কেবল 

আমার কিছু হইল না।”' তাহাতে তিনি বলিলেন “তুমি 
কাজ কন যেরূপ করিতেছ সেইরূপ'করিবে কদ্যচ খুঁটা ছাড়িও 
না।? তাহার পর কালীচরণ স্বামীকে নিকটে 'ডাকিয়। 
বলিলেন পতুমি ইহার প্রতি সাবিদ। দৃষ্টি রাখিবে কোন মতে 
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অগ্রাহ্থ করিতে পারিবে না। আবশ্যক হইালে মধো মধ্যে 

ইহার বাটীতে যাইয়া যাহাতে অগ্রসর হইতে পারে তাহা 
করিবে, ইহার গতি মুক্তির ভার তোমার উপর রহিল 1” 

মহাত্মা তৈলল্গ স্বামী দেহ ত্যাগ করিবেন কাশীতে খুব রা 
হইয়া! মহা হুল স্থূল পড়িয়া গেল, চারিদিকে সকলের মুখে এঁ 
কথা, সকলেরই এই ঘটনা দেখিবার ইচ্ছা । পর দিবস সিন্দুক, 

গদী, বালিশ, চাদর প্রভৃতি তৈয়ার করাইয়। আানিলাম। নৌকা 

একখানা ভাড়া করিরা- রাখা হইস। বেল! প্রায় আটটা নয়টার 
সময় বাবা তাহার বেদীর পার্থ সেই ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া 
আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন “সমস্ত দরজা বন্ধ করিয! 
দাওুযে পর্য্যস্ত আমি দরজায় আঘাত না করিব ততক্ষণ কেহ 
কোন দরজা খুলিও না” এই আদেশ করিয়। তিনি সমাধিস্থ 

হইলেন। আমর] দরজ] বন্ধ করিয়া দিলাম এবং সতর্ক হইয়! 
বসিয়া রহিলাম। প্রায় বেলা তিনটার সময় দরজায় আঘার্ত 
করিলেন, প্রজা খোলা হইল তিনি বাহিরের বারান্দা 
আসিলেন . বাছ্ছিরে আসিয়া সিন্দুক নিকটে আনিতে বলিয়! 

যোগাসনে উপবিষ্ট্র হইয়া স্থির ভাবে, শকাব্দা ১৮০৯ অর্থাৎ 
বঙ্গীয় ১২৯৪ সালের পৌষ মাসে শুক্লা একাদশীর দিবস 
সাঞকালের প্রাক্কালে ২৮০ বগুসর বয়সে, মহাত্সা তৈলঙ্গ স্বামী 

দেহ ত্যাগ করিলেন। আমর! কয়েক জনে তাহাকে সিন্দুকের 

ভিতর ভাল বিছানায় শয়ন করাইয়া স্ক জীঘ্রিয়া এবং চাবি 

বন্ধ করিয়া পঞ্চ গঙ্গার ঘাট নৌকায় তুলিয়া অশীঘাট হইতে 
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বরুণা পবীন্ত ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘাট হইতে 
নৌক। ছাড়িল, আরও অনেক ভদ্র লোক নৌক! করিয়া এই 

ঘটনা দেখিবার জন্য অগ্রে পশ্চাতে এবং পার্থে বাইতে 
লাগিলেন। সমস্ত ঘাট লোকে লোকারণ্য। বোধ হইতে 

লাগিল যেন পর্বোপলক্ষে সকলে গঙ্গান্নান করিতে আসিয়াছে। 

সারৎকালে নির্দিষ্ট স্থানে সিন্দুক সহিত তাহার দেহ গঙ্গাজলে 

নিক্ষেপ কর। হইল। সিন্দুক জলে ডুবিয়। গেল সেই সঙ্গে 

সঙ্গে আমারও আশ। ভরসা সব খরাইল॥ হৃদয় বিদীন 

হইতে লাগিল, দুঃখে বুক ফাটিয়। যাইতে লাখিল এত দিনের 
পর আমি বল বুদ্ধি যাহ! কিছু সমস্ত হারাইলাম। 
_ শ্হাত্ব। তৈলজগ স্বামী সর্বদাই লোকের হিতাকাঙ্কা 

করিতেন । যেকোনব্যক্তি ঘে কোন বিষয় মনে করিয়া 

তাহার নিকট মীমাংস। করিতে যাইতেন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই 
তিনি তাহ। ভুচারুরূপে বুঝাইয়া দিতেন। হিন্দুধর্দের চরম 
ফল আত্মতন্ত্ব নিরূপণ ও ব্রহ্মচ্ঞান লাভ করিতে ন পারায় 

আধুনিক হিন্ুনন ব্রি স্বীর ধরি অনান্য প্রদর্শন করিতেছেন। 
মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর সাধন ৭সদ্ধ জীবন সেই অভক্তির কারণ 

উদ্ম.লিত করিয়। সকলেই শিক্ষা দিতেছে যে তোমরা হতাশ 

হইও না, শান্দ্রাদিতে যাহাকে চরম সীম। বলিয়া জানিতে পার 
চেষ্টা করিলে এখনও তাহার মত উক্ত সন্বের অধিকারী হইতে 

পারিবে। এই সকল অলৌকিক ফাধ্য কলাপ ও এশ্বরিক 
শক্তি সম্পন্ন দেখিয়া সকলেই '্রীনিতেঞ্পারিবেন যে তিনি 
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তিনি জগণ্কে অধিকারী অনুযায়ী তন্বজ্ঞান শিক্ষা দিবার' 
জন্য স্বয় দেব দেবী যু আদির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 
মনের সামর্থ্য অনুসারেই জীব ঈশ্বরের সন্বাকে অনুভব করিয়া 
থাকে। তৈলঙ্গ স্বামী হিন্দু এবং জাতিতে ব্রাঙ্গণ ছিলেন, 

হিন্দু রীতিতে তাহার পবিত্র জীবন গঠন করিয়! হিন্দু ধর্শেরই 
চরম উতকর্ম দেখাইয়াছেন। তিনি অন্য কোন ধর্ম্দের দোষ 

গুণ বিচার করেন নাই। *অন্য ধর্মকে বিদ্বেষের চক্ষে ন। 

দেখিয়া শান্ত ভাবে স্বধর্ম্নের সেব! করিয়াছেন, ইহা তাহার 

সদীর্থ জীবন সাক্ষ্য প্রধান করিতেছে । তাহার, অসম ক্ষমত। 

থাকা সন্ত তিনি সকল বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। মান, 
অপমন সমান জ্ঞান করিতেন সেই জন্য ছেষ হিংসা! কিছুমাত্র 

ছিল না তাহার কার্ম্য কলাপ এবং জ্ঞান, অনুভব করিলে 
সকলেই মনুষ্য পদ্বাঁচ্য হইতে পারে। 

হে ভারতবাসী হিন্দুসম্তানগণ ! তোমর] একবার মহাত্? 

তৈলঙ্গ স্বামীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত কর. তিনি কি প্রকার 
নিশ্বার্থভাবে স্বীয় যুদ্তির পথ অনুসন্ধান করিয়! জীবন্মুক্ত হইয় 
ছিলেন। তোমার বা আমার উপাম্ত দেবতায় এবং তাহার 
উপাস্ত পরম ব্রন্মে কিছুই প্রভেদ দেখিতেন না কারণ ঈশ্বর 
একটা ভিন্ন দুইটা নাই। ত্ববে সহজ জ্ঞানে ও সন্তুষ্ট মনে যিনি 
যাহার উপাসনা করিয়া (দব্যজ্ঞান লাভ করিতে জমর্থ হন 
ভাহাতে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী তথব৷ ভিন্নাকৃতি দেব দেবীর প্রতি 
অশ্রন্ধ। কর কাহারও কোন 'মতে উচিত নহে'। মহাতা! তৈলক্ক 



১১৬ মহাত্মা তৈলজ স্বামীর জীবন চরিত 

স্বামী জগতের স্থখ দুঃখের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন নাই, 
কারণ তীহার হৃদয়ে স্থুখ দুঃখের কোন একটা বৃত্তিই স্বতত্্র স্থান 
পায় নাই। তিনি যখন তন্বজ্ঞান লাভ করেন তখন তাহার হৃদয়ে 

সেই পরমানন্দজনক ব্রহ্ম দর্শন সুখ ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না, 
তিনি শখন জগতকে ব্রল্মময় দেখিতেন, ছৃঃখ বলিয়া কোন 
পদার্থ আছে তাহা তাহার জানিবার কোন কারণ থাকিত ন1। 

তিনি জীবন্ম,স্ত হুইয়া আজীবন একই ভাবে স্বস্থ শরীরে সময় 

অতিবাহিত যিরাছের | এই সুদীর্ঘ ২৮০ বৎসর পরমায়র 

মধ্যে তিনি কখনও গীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। তাহার এই 
অবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন স্থখই বলুন আর ছুঃখই বল,ন তিনি 
আপ্ননভাবে আপনিই মত্ত হইয়া জীবন্ম,স্ত ভিলেন।  , 

প্রকৃতপক্ষে ভক্তিই মূল পদার্থ । ভক্তিই ভগবৎ লাভের 

প্রকৃষ্ট পথ। সাধারণতঃ দ্রেখিতে পাওয়া যার যে কতকগুনি 

প্রবৃত্তির উপর জীবের জীবত্ব নির্ভর করিতেছে । এই সকল 

প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তাহাদের সুখ । বে নীতিবলে তাহাদের 

এই সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় দেই সকল নীতিই 

তাহাদের সেই জীবত্ব ধারণ করে। তাহাই তাহাদের জীব ধর্ম । 

স্বৃতরাং ঘে সকল শারীরিক মানসিক ও আতিক প্রবৃত্তির উপর 

জীবের এই জীবত্ব নির্ভর করে তাহাদের চরিতার্থতা ও স্ফুরণই 

প্রকৃত ভগবত ভাব। ভক্তি সেই ভাব স্ফুরণের সাহাযূকারী । 
বস্ততঃ ভক্তি হইতে নির্ভরতা জন্মে এবং সম্পূর্ণরূপে নির্ভরত! 

সা গা শিউর «বাথ ॥ 

জন্মিলেই ্রঙ্মজ্ঞান লাভ হয়।--ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ হইলেই নিক্ষাম 



দান উর হা! দাম জানের ৬৫: ডাব 
নি বনে মদত দরের দলা নর 

জুতা ঈ্রর দৃক্ষতাং ৫ মনের বিনয় ঈঙগরে মর 

তা উগরনধি হঠ্া থাঝে। মন থাকিতে বৈহ নিরাকার 
নি? গার ধারা বরিতে গানে না| ভার সুর 
মা মহ ভাবা ভাবানের বিবিধ মুর্তি বিকাণ হয়া 
থাবে। ভাবের ফা হইলেই মি পি হা। যিনি 
মনের বিধ মার মর, ভাবের আরবান ইয়ান ভিন 

ও ভার আবেগে ভাবনা রন বা বা 
হইয়াছন। 





ভ্ক্িক্ডাল্ম অঞ্ধ্যাম্স | 

[২৯৮০১১১4৪০৯ 

জীবন্মুক্ত ঠতলঙ্গ স্বামীর 

তত্তবোপদেশ 

বেদা বিদ্বভন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ 

নাহসৌ মুনির্নস্ত মতং ন ভিন্নং ॥ 

ধন্মন্ত তত্ব নিহিতং গুহায়াং | 

মহাজনে। যেন গতঃ স পন্থা ॥ 





ঈশ্বর 

ঈশ্বর কথাটিতে কোন গুণ বুঝায় কি কোন বস্ত বুঝায় এবং 
তাহাকে জানিবার অথবা প্রত্যক্ষ করিবার কোন উপায় আছে 

কি না? সকলেই দ্দীকার করেন যে ঈশ্বর কথাটিতে 
সর্বব্যাপী বস্তুই বুঝায়। যখন বলি ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ঈশ্বর 
নিশ্বব্যাগী, খন ঈশ্বরের" যে স্থান ব্যাপকত্তা গুণ আছে, 
তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। একথানি পুস্তক স্থান 

ব্যাপিয়।৷ আছে এই জন্য তাহাকে সাকার বলি, কিন্তু ঈশ্বর 

স্থান বাপিয়া আছেন, অথচ তীহাকে নিরাকার বলি ইনু 
কারণ কি? যের্রব্য কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া থাকে; 
তাহাকেই সকলে সাকার বলিয়। বুঝেন। কিন্ত বিশ্বব্যাপী 

ঈশ্বর কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া নাই। এই বিশ্ব যে 

অনস্ত ও অধ্লীম, ঈশ্বর যে স্থাম ব্যাপিয়া আছেন তাহার সীম 

নাই, অনন্ত ও অসীম, এই অন্য তিনি নিরাকার । 

যদি বল কল্পনায় বিশ্বের একটি সীমা দিতে পারি, কিন্তু এ 
সীম! দিয়া একবার ভাব দেখি, যে এ সীমার বাহিরে আর স্থান 

আছে কিনা? ইহা কেহ কখন ভাবিতে পারিবে. না, এবং 
কাহারও বুদ্ধিতে আমিবে না। এই জগ্যই বিশ্বের সীম! নাই 
এবং সেঁই জন্যই ঈশ্বর নিরাকার । এই বিশ্বে মৃত স্থান আছে, 
তত স্থান তিনি ব্যাপিয়৷ আছেন, এই জদ্যই ভিনি নিরাকার | 



১২২ মাতা! তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত 

মনুষ্যের জ্ঞান বা! বুদ্ধির দ্বারা এমন কোন বন্ত স্থির করিবার 
ক্ষমতা নাই যাহ! দ্বার! তাহার আকারের তুলন। হয়, সুতরাং 

তাহার আকারের তুল্সনা নাই বলিয়াই তিনি নিরাকার । 
ঈশ্বর নিুঁণ কেন? যাহার এত গণ, যাহ! বৃদ্ধির অগোচর 

তাহা কি প্রকারে নিগুণ হইতে পারে? হীরের গুণের সীমা 
নাই এবং কত প্রকার গুণ তাহার ও সীমা নাই। অতুলনীয় 

গুণ বলিয়াই তিনি নিগুণ। এই কথাটি অনেকের কাছে 
নুতন বোধ হইতে পারে, কারণ অসীম কথাটিতে সাধারণতঃ 
*এই প্রকার অর্থ বুঝায়, যে যাহার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, যাহার 
পরিমাণের ইয়ন্ত!। নাই, তাহাকেই অসীম 'বলা যায়। এখানে 

হযে অসীম কথাটি ব্যবহার হইয়াছে তাহার অর্থ, যাহার কোন 
বিশেষ সীম! নাই, যাহ] দ্বারা তাহাকে অন্য কোন গুণ 'হইতে 

বিশেষরূপে ভাব যায়, যে গুণের এমন কোন সীম! নাই 
তাহাই অসীম গুণ ঈশ্বর নির্ববিশেষ এই অন্য তিনি নিগুণ | 

এই জগতে যত 'প্রকার গুণ আছে, সকলই ঈশ্বরে একমাত্র গুণ 
হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, সুতরাং এই গুঞটি তাহাতে আছে, এবং 
তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন গুণটি তাহাতে নাই, এই কথা কেহই 
বলিতে পারিবেন না, এই জগতে যত গুণ আছে, সমস্তই তাহার 

এক অনির্ববচনীয় গুণের অন্তর্গত, এই জন্য তাহার গুণের সীম। 

নাই, এই জন্য তাহার গুণ আমাদের ইন্ড্রিয়ের চিনির হইতে 
পারে ন। বলিয়াই তিনি নিগুপণ। 

ঈশ্বরের রূপ কি প্রকার? এই জগতে যত প্রকার রূপ 



' ঈশ্বর .. ১২৩ 

আছে সকলই তাহার একমাত্র রূপ হইতে উৎপন্ন - হইয়া, ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে প্রকাশ হইয়াছে । পৃথিবীতে এমন কোন প্রকার 
রূপ নাই, যাহ সেই রূপের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 
তিনি জ্যোতির্ময় আনন্দস্বরূপ বলিয়া, তাহাকে বিশ্বরূপ বল 
হইয়া থাকে, ব্রহ্মা, বিধু্, মহেশ্বর, ও দেব দেবী সমক্ই তাহার 
স্থল রূপ। প্রথমে এই সকল স্থুল রূপ ধ্যান ন! করিলে সূক্ষ্ম রূপ 
দর্শনে অধিকার হয় না, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে স্ুল রূপের 
আশ্রয় লইবেন; ক্রমে ভ্টাহার অবিনাশী পরম সুঙ্মম রূপের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বিশ্বরূপ যে কি প্রকার তাহা! অন্ুভব 

করিতে পারিবেন" সে রূপের মাধুরী মিনি "দেখেন নাই, 
তাহার ত কথাই নাই আর যিনি দেখিয়াছেন তীহ]ুরু*ও 
লিখিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই, কারণ সেই প্রকার “ভাষা 
নাই এবং সে রূপ দেখিলেই লোকে মোহিত হইয়। বাক্যহীন 
ও জ্ঞানশুন্ হয়। 

ঈশ্বর চেতন কি অচেতন? ঈশ্বর চেতুমও নহেন, অচেতনও 
নহেন, তাহার নিগুণ অনবচ্ছিন্ন গুণকে চৈতন্য গুণ বল! হুইয়! 
থাকে। চেতন গুণ কাহাকে বলে সকলেই তাহা জানেন, 

কিন্তু অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য গুণ কিরূপ, তাহ! আমর! অন্তরে ধারণ। 
করিতে অক্ষম । ঈশ্বর বিশ্বরূপ, নিরাকার ও নিগুণ, তাহার : 

আকার ও গুণ সম্বন্ধে চিন্ত। করা আমাদের সাধ্যাতীত। দেই 

জন্য তাহার উপাসনা করাও বড় শক্ত । বাস্তবিক নিরাকার 

ঈশ্বরকে আমরা ভাবিতে পারি না। ঈশ্বর মনের অগোটর, 
সই পি ০০2০০ রর এ এ পারি 0৮. ৩ ৪০৮০ ০ 



১২৪ মহাতু! তৈল স্বামীর জীবন চরিত 

ঘদি কেহ বলেন যে তিনি মনে মনে নিরাকার ঈশ্বরকে ভাবিতে 

পারেন তবে ইছা নিশ্চয় স্থির, যে তিনি'নিরাকার শব্দের অর্থও 

বুঝেন নাই। নিরাকার ও নিগুগ ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই ভাব! 
যায় না বলিয়া সগুণ ঈশ্বর ধারণ করিয়] চিন্তা করিতে হয়। 
সগুণ ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত যত নিপ্মল হইবে ততই 

সেই আত্মার উজ্জ্বলতা অন্তরে উদ্দিত হইবে । তখন মনের 
সাহাঁষ্য ব্যতিরেকে, 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে । 

কেহ কেহ জিড্ভাসা করিতে পারেন, সগুণ ঈশ্বর কাহাকে 

বলে? ঈশ্বরের স্বরূপ উন্নতির চরম সীমা । যিনি উন্নতির 

চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই ঈশ্বরে লীন হইয়াছেন 
... পরু৫,ভাহার আর পরিবর্তন নাই। এই উন্নত মনুষ্য সমস্ত 

্রঙ্মাণ্ড আপমাতে দেখিতে পান এবং এই উন্নত মনুষ্য দশীর 
চরম আদর্শ পুরুষই সগুণ ঈশ্বর। এক মনুষ্যপে আধারে 
সমগ্র বিশ্ব যাহাতে একেবারে প্রতিবিন্বিত রহিয়াছে তিনিই 
সগুণ ঈশ্বর । যিনি কর্ম্ম করিয়াও নিক্কিয়, যিনি মনুষ্য আকার 
ধারণ করিয়াও অন্তরে বিশ্বরূপ, যাহার আমি জ্ঞান, এই সমস্ত 

ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, যিনি আমিই ব্রঙ্গ, এইরূপ জ্ঞান করেন, 

সেই আত্মজ্ঞানী মিলি, ভগবানের স্বরূপ এবৎ তিনিই 
সগ্ুণ ঈশ্বর । 

যদি শ্রীশ্বর তন্বজ্ঞান লালসা জন্মিয়া থাকে তবে এইরূপ 
উন্নত পুরুষ সম্বন্ধে অবিরাম চিস্তা কর। নিজের আমি ওভাল 
এইরূপ মুক্ত আত্মার গুণে মিশাইতে চেষ্টা কর। ক্রমে 



ঈশ্বর ১২৫ 

দেখিবে চিত্ত নির্মল হইতেছে আর কোথা হইতে কে যেন 
তোমাকে পথ দেখাইয়া! সঙ্গে করিয়া! লইয়া যাইতেছে | একই 
ঈশ্বর ইনি নিগুণ নিরাকার বিশ্ববাপী এবং সন্চিদাননদ তাহা 
বেশ বুঝিতে পারিবে । 
আমার চারিদিকে, অন্তরে ও বাহিরে যিনি নিত্য 

নিরবচ্ছিন্নভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যাহার ইঙ্গিত মাত্র ব্রহ্মা, 
বিষু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চক্র, সূর্য্য, বায়ু ও বরুণাদ্ি নিজ নিজ 
কর্তবা কার্য পালন করিতে তৎপর হইতেছেন, ষাহার সত্ব 

প্রভাবে আমরা জীবিত রহিয়াছি, যিনি চরণুশুন্ «অথচ সর্ববন্র 

গমন করেন, কর্হীন অথচ মনের কথ। পর্য্যস্ত শ্রবণ করেনু, 

নেত্রহীন কিন্তু সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন, যিনি আমারি 

দেখিতেছেন, অথচ আমি তাহাকে দেখিতে পাই না; কাম 

ক্রোধ, লোভ, দুরাশ1, বিষয় বাসনা ইত্যাদি প্রতারকগণ 
ধাহার সমাগম ভরে ভীত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন 

করিতেছে জ্ঞান যাহার স্বরূপ নির্য় করিতে অক্ষম, কল্পন। 

ধীহার পরিমাণ করিতে অক্ষম, মন ও আত্মা ধাহার নিকটে 
গেলে আর ফিরিয়া! আসে না, মায় যাহাকে আবরণ করিতে 

পারে না, বাক্য ধাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে না তিনিই ঈশ্বর । 
ধীহার আরতি. করিবার জন্য, চন্দ সুর্ধ্য দীপ আালিতেছে, 

পবন, চামর, ব্যজন করিতেছে, তরু. লতা. পুষ্প্রাশি..লইয়া 
সুগন্ধি, দান করিতেছে ; বিহঙ্গ সকল: কীর্ভ মি করিতেছে, বজ, 
শঙ্খ নিনাদ করিতেছে, ভক্তি, শ্রদ্ধা; শাস্তি, করুণা মুক্তি, 



১২৬ মহাত্া তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত 

ধাহার পদ সেবা করিতেছে, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগ ধর্ম 
ধাহার ছাত্র প্রহরী রহিয়াছে ; যিনি দীঁবের কর্্মানুসারে ফল 

বিধান করিতেছেন, ধাহাকে লোকে বিস্মৃত হইলেও তিনি 

তাহাকে ত্যাগ করেন না, যিনি মায়! নিদ্রা ভঙ্গ করিয়! জাগ্রত 

করিবার জন্ত সকলকে আহ্বান করিতেছেন, যিনি নিজে 

নিগুণ হইয়। ত্রিগুণে ত্রিজগৎ বীধিয়। রাখিয়াছেন, অরূপ 

হইয়া আশ্চর্য্যরূপে ত্রিভুবন মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, 
চৈতন্ত স্বরূপ হইয়া জীবকে মোহিনী মায়ায় অচেতন, করিয়া 

রাখিয়াছেন তিনিই জঈশ্মর। 

'্রক্ম, জগত হইতে অতিরিক্ত কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন 

-রষটু& নাই তবে যে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ সকল দৃশ্য হইতেছে সেই 
সমুদয় মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। যে 
কোন বন্ত দৃশ্ঠ বা শ্রুত হর তাহ! ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, কারণ 

্তানোদয় হইলে সেই সমুদয় বস্তাকে অদ্ভিতীয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম 
ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হয় না। ভ্ঞানীব্ক্তি সর্বব্যাপী, নিত্য 
ও ভ্ঞীনরূপ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, ভ্ভানচক্ষু 

বিহীন ব্যক্তি তাহাকে দর্শন করিতে পারে না, যে প্রকার অন্ধ 

মনুষ্য সূর্যকে দেখিতে পায়ন1। যিনি সুন্ষম নহেন, স্থল নহেন 

হ্রন্য নহেন, দীর্ঘ নহেন, জন্ম বিনাশ বিহীন এবং রূপ, গুণ, বর্ণ 

ও নাম রহিত, নিত্য, একই রূপে পার্ে, উর্ধে, নিন্গে ও 

চতুর্দিকে অবস্থান (ক্রেন ধিনি পূর্ণ, ঘত্য, চৈতন্য, আদি, অস্ত 

রহিত, অদ্বিতীয়, আনন্দময়, তিনিই ঈশ্বর । | 



ঈশ্বর . ১২৭ 

গার ৮ তা, কা ও “খুশী জরা 

যে লাভের পর আর. লাভ ভ.নাই/, যে সুখের পর. আর সুখ 

পপ ০০৯ জগ 

কোন বন্ত সত দৃশ্ঠ হয় হয় না, ॥ যাহা হা হইলে আ জার তাহার পু. পুনবর্বার জ জন্ম 
এও 0 ততই? তত পিপল টি সপ ৮ পচ পাত এ বসা হট 

হয় ন।, এবং ধাহাকে জানিলে আর কিছুই জানিতে হয়_ন|,. 
তিনিই. ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। 

সুধ্য চন্দ্র প্রস্তুতি, কোন দীপ্যমান বস্ত ধাহাকে প্রকাশ 

করিতে পারে না, যাহার প্রকাশে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি প্রকাশ 

হয়, যাহাদ্ধারা৷ এই ব্রন্মাণ্ড প্রকাশ পায়; যে প্রকার অগ্নি 

লৌহপিণ্ডে প্রবিষ্ট হুইয়। প্রদীপ্ত করে, সেই প্রকার স্বয়ং ্রহ্ষ 
সমুদয় বস্তর অন্তরে ও বান্ছে ব্যাণ্ড থাকিয়া গমুদর জগৎকে 
প্রকাশ করেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। 

_ হিনি মনুষ্য, দেবতা, ত্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, রী, 

্রঙ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং রাজ! ব| ভিক্ষুক নহেন কিন্তু সর্বব্যাপী; 

সর্ববাস্তর্যামী, জ্যোতির্ঘ্নয়, জ্ঞানস্বরূপ ; ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় 
পদার্থ সকল যে অদ্বিতীয়, নিশ্চল, অগ্মির উষ্ণতার ন্যায় নিত্য 
জ্ঞানস্বরূপ, আত্মাকে ল্লাশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত 
হয়, সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর | 

যেমন সূর্য্যোদয় লোক সকলের ব্যবহারের কাঁরণ হয়, সেই 
প্রকার যিনি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি অন্তরেক্দ্িয়ের 

ও পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়ের এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্িয়ের স্ব স্ব বিষয়ে 
প্রবৃজ্জির কারণ, আর সমস্ত উপাধি রহিত ও আকাশের ন্যায় 

জর্ধবব্যাগী এবং মনোহর সৃষ্টিকার্যা ছারা স্বাদ! প্রত্যক্ষভাবে 
রহিয়াছেন তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর । 



১২৮ মহাত্মা! তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত 

যেমন দর্পণ, জল, তৈল, প্রতাতি বস্ত্রতে মুখ প্রতিবিপ্বের 
দর্শন হয়, কিন্তু সেই প্রতিবি্ব মুখ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ 
বুদ্ধিতে যে আত্মার প্রতিবিদ্ব তাহ! জীবাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, 
তিনিই ত্রক্গ বা ঈশ্বর । | 

যিনি ম্বরূপত্ব মনশ্চক্ষু ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন এবং মনের মন 

প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, কিন্কু মন, চক্ষু ইত্যাদি 

কোন ইন্ড্রিয়ের গ্রাহা নহেন, তিনিই ব্রঙ্গ বা ঈশ্বর । 
যেমন নানা পাত্রস্থ জলে. এক সুর্যের প্রতিবিম্ব নান! 

প্রকার হয় সেই প্রকার ধিনি' দ্দরং প্রকাশ, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ 

অদ্বিতীয় হইয়া নান! প্রকার জীবের নান। প্রকার বুদ্ধিতে, 
একুু্ধা প্রকারে কল্পিতের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই 

ত্রন্ম ব। ঈশ্বর | | 

যেমন সাধারণ প্রকাশক সূর্ধ্য এক হইরাঁও অনেক চক্ষুর 

বিষয়কে এককালে প্রকাশ করেন, সেই প্রকার এক হইয়। 

অনেক বুদ্ধির বিষয়কে, যিনি এককালে প্রকাশ করিতেছেন, 

সেই নিত্যঞ্ঞানন্বরূপ তিনিই ত্রল্ম বা ঈর্শর | * 
_ যেমন চক্ষু, সূর্য্য কিরণ দ্বার প্রকাশিত রূপকে গ্রহণ করে, 

এবং অপ্রকাশিত রূপকে গ্রহণ করিতে পারে না, সেই প্রকার 
এক রুর্ধ্য যে চৈতন্য জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত হইয় রূপার্দিকে 

প্রকাশ করে, সেই সর্বপ্রকার নিত্য জ্ঞানম্বরূপ, তিনিই 
ব্র্ম বা ঈশ্বর । « 

যেমন সূর্য্য এক হইয়াও চঞ্চল জলেতে অনেক রূপ দৃষ্ট হয় 



ঈশ্বর ১২৯ 

কিন্তু স্থির জলেতে একরূপই দেখায়, সেই প্রকার স্বরূপত্ব এক 

হইয়াও চঞ্চল বুদ্ধিতে নান! প্রকারে প্রভতীত হয়েন সেই নিত্য 
জ্ঞানন্গরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর | 

যেমন অতি অজ্ঞান ব্যক্তি স্বয়ং মেঘাবৃত নয়ন হইয়া! এই 
অসম্তানিত কথ। বলে, যে সূর্য্য মেঘে আচ্ছাদিত হইয়! প্রভা শুন্য 
হইয়াছে, সেই প্রকার অভ্ভানীদিগের নিকট যে নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য 
বদ্ধরূপে প্রতীত হয়েন সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রন্ম বাঈশ্বর | 

যিনি গভীর নহেন, ধীর নহেন, একমাত্র নির্ববাণরূগী 

পুণ্যময়, ধিনি জগতের সার, যিনি "পাপ ও পুণ্যবিহীন, যিনি 
ব্যক্ত, অব্যক্ত, রূপশূন্য এবং সর্বময় তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর । 

যিনি এক হইয়াও তাবৎ বস্ত্র অন্তরে অন্তর্যামীরূপ হই্জ 
অবস্থিতি করেন কিন্তু তাবৎ বস্তু তাহাকে ম্পর্শ করিতে পারে 
না, এবং যিনি আকাশের ম্যায় সর্বব্যাপী, সেই নিত্য 

চৈতন্যস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈর্বর | 

আত্মাকেপৃথিবী বল। যায় না, কারণ পৃর্থিবীতে গন্ধ গুণ 
আছে, আত্মায় গে গুণ নাই, আত্মা.সেই গন্ধের প্রকাশক । 

আত্ম। জল নহে, কেননা! জলে রমক্ঃণ আছে, আত্মাতে তাহা 

নাই, আত্মা রসের বিজ্ঞাতা। আত্মাকে তেজ বলা যায় না, 

কারণ তেজে রূপ গুণ আছে, আত্মায় তাহা। নাই, তিনি রূপের 

দর্শক। আত্মাকে বাছু বলা যায় না, যে হেতু *বায়ুর ম্যায় 

আত্মাতে' স্পর্শ গুণ নাই, আত্মা স্পর্শ গুদের বিজ্ঞাতা। 
আকাশকেও আত্মা বল! যায় না, কারণ আকাশে শব্গুণ 

৪ 



১৩৩ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত 

আছে, আত্মায় তাহা! নাই, আত্ম! শব্দের উচ্চারণ কর্তা । 

আত্মা কোন প্রকার ইন্দ্রিয় হইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয় 
অনেক, আত্মা এক এবং সর্ব অবস্থাতে এক - ভাবাপক্ন। 

যিনি ভূমি প্রভৃতি হইতে পৃথক্, কেবল নিত্য সর্বব মলময়, 
ত্রাভাকেই আস্ত! বলিয়া জানিবে এবং তিনিই ব্রন্ম ব। ঈশ্বর । 

' যে সচ্চদানন্দময় ভ্রম্মের স্থান, পরিমাণ, রূপ, বর্ণ, কিছুই 

নাই, যিনি কোন প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট নহেন, যাহার দ্রষ্টা, 
দৃশ্য, শ্রবণ, শ্রাব্য, কিছুই নাই, যে ক্রন্গ বৃক্ষ স্বরূপ, অথচ 
তাহার মূল, বীজ, শাখা, পত্র, লতা, পল্লব, পুষ্প, গন্ধ, ফল ও 

ছায়া কিছুই নাই, তিনিই নিত্য জ্ঞানময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর | 

" কি বেদ, কি শাস্ত্র, কি শোৌচ, কি সন্ধ্যা, কি মন্ত্র কি জপ, 

কি ধ্যান, কি ধ্যেয়, কি হোম, কি যজ্ঞ, যাহার এ সকল কণ্মের 

কিছুই নাই, যিনি উদ্ধা নহেন, অধঃ নহেন, শিব নহেন, 

শক্তি নহেন, পুরুষ নহেন, নারী নহেন, ব্রন্মা নহেন, বিষুঃ 
নহেন, কি গ্রহ, কি তাঁরা, কি মেঘমাল। কিছুই «নহেন, যিনি 
চন্দ্র নহেন, সূর্য্য নহেন ধাহার উদয় অস্ত 'কিছুই নাই, ধিনি 
স্বর্গে, নগরে ব৷ ক্ষেত্রে অঞীীহতি করেন না, কি জাতিগত, কি 

অজাতিগত, ধাহার কোন ভিন্নতা নাই, যিনি একমাত্র 
পির্ববাণরূপী পুণ্যময়, যিনি জগতের সার, যিনি পাপ পুণ্য 
বিহীন, সর্বময় চৈতন্য স্বরূপ, তিনিই বক্ষ বা ঈশ্বর । 

আলোকেয় প্রকাশে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, কিন্তু 

অন্ধকারের তন্ব পরিজ্ঞাত হওয়1 যায় না, সেই প্রকার অভভানের 



ঈশ্বর ১৩১ 

নাশ হইলেই, জ্ঞান আপুনি প্রকাশ পায়, ব্রহ্মাই সর্বশক্তিমান 
বলিয়া, তিনিই জীবাত্বা এবং সত্য, চৈতন্য তাহার স্বরূপ। 

ব্রহ্মই সর্বব ম্বরূপ জানিবে, কিছুই তাহ! হইতে ভিন্ন নহে। 
আকাশে মেঘ হইতে আকাশের স্বরূপ অনুভব হয় না, মেঘ দূর 

হইলে, আকাশ আবার পুর্ববব স্বচ্ছ হইয়! থাকে। এই 
আকাশের অস্তিত্বও আকাশ রূপেই প্রতীয়মান্ন হয়। সেইরূপ 

দৃশ্য প্রপঞ্চের অবসান হইলে, চিৎ শক্তির স্বাভাবিক সত্তা! 
উদ্দিত হইয়। পাকে । এই সত্তা ব] অস্তিত্বও উহা! হইতে ভিন্ন 
নহে । যে পদার্থ ধাহ। হইতে উৎপন্ন, সেই পদণর্থ তীহা হইতে 

কদাচ ভিন্ন নহে । চিৎ স্বরূপ, ইন্ষু রসের মধুরতা, নলের 

উক্ণত্তা, তুষারের শীতলতা, সর্ষপে তৈল স্বরূপ, চি সম্তাই 
জগতের সত্তা | জগত সন্তাই চিৎ সত্তার আকার। পল্লবের 

অন্তরে যেমন শিরা রেখ। থাকে, তাহা পল্লব হইতে অভিন্ন 

'হইলেও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার ব্রহ্ম জগৎ 

হইতে অভিন্ন । ব্রহ্ম ,জগণ্ হইতে এবং জগৎ ব্রক্ষ হইতে 
'অভিন্ন হইলেও এই জগৎকে ব্রহ্ম ধারণ করিতেছেন । 

রাগ, দ্বেষ, বায়ু, মন, বুদ্ধি, মায়া, আশা, বাসনা, চিন্তা! 

প্রভৃতি বিষয়গুলি কেহই দেখিতে পান না। ইহারা অপ্রত্যন্ষ 

হইলেও ইহাদিগের কার্য দেখিয়! প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ-হয়। 
সেই প্রকার ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পান ন] কিন্ত তাহার 
অলোকিক কার্যকলাপ দেখিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ হইলেও, 
তাহাকে প্রত্য ফু বলিয়া বোধ হয় 



ৃষি 
বিশ্বপতির বিশ্ব সৃষ্টির অপার কৌশল সাধারণতঃ মনুষ্য 

বুদ্ধির অতীত হইলেও নিয়মগুলি এত সরল যে অনুশীলন 
করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া মন ভক্তিরসে মগ্ন হয়। জীব সৃষ্টির 
প্রারম্ভে এই জগতে কেবল পঞ্চ ভূতের ও পরমাত্মার অস্তিত্ব 

বর্তমান ছিল, সেই পঞ্চভূতই জীব সৃষ্টির উপাদানরূপে গৃহীত 
হুইয়াছে। 

সেই 'নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্ম। হইতে প্রথমে আকাশ 
সষ্টি হয়। তাহার পর আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, 
আঁ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । 
উৎপত্তির পরে, আকাশ ইত্যাদিতে কারণগুণ ক্রমে তারতমা 
বিশেষে সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ উৎপন্ন হয়। সেই অবস্থাপন্ন 

আকাশাদিকে সুক্পমভূত, মহাতূত ও পঞ্চ তন্মাত্র কহা যায়। 
এই সকল সূক্ষনভূত হইতে সুন্বম শ্রীর এবং স্থল ভূত সকল। 
উৎপন্ন হইয়াছে । | 

সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট যে শরীর, তাহাকে সুন্মম শরীর 
বূলে। সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট শরীর যথা :--পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, 
পঞ্চ বায়ু, পঞ্চ কর্নেক্দ্িয়, মন ও বুদ্ধি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় 
যথা £- চক্ষু) কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। এই, সকল 

জ্ঞানেক্ডিয পৃথক পৃথক 'নাকাশাদির সাত্বিক অংশ হইতে 



সৃষ্টি ১৩৩ 

উৎপন্ন হয়, যথা আকাশের সত্বাংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সত্বাংশ 

হইতে ত্বক, তেজের সত্বীংশ হইতে চক্ষু, জলের সবাংশ হুইতে 
জিহবা এবং পৃথিবীর সন্বাংশ হইতে ঘ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই 
লৃল্ষমশরীর স্থখ ও দুঃখ ভোগের কারণ। 

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি। মন সংকল্প বিকল্পাত্মক 
অর্থাৎ সংশয়াত্মবক অন্তঃকরণ বৃত্তি। চিত্ত ও অহঙ্কার ইহার! 

উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুই বৃত্তি মীত্র। চিত্ত অনু- 
সন্ধানাত্মক বৃত্তি এবং অহঙ্কার অভিমানাত্মক বৃত্তি। বুদ্ধি ও 
মন আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সাত্বিক' অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। 
এই পঞ্চ জ্ঞানেব্ড্রিয়। মন ও বুদ্ধি ইহার! প্রকাশ স্বভাব বলিয়া 
সাত্বিক অংশের কার্য্য বলা যায়। 

পঞ্চ কর্মকতরিয যথা £-বাক৬ পাণি, পাদ, পায়ুঃ এবং 
উপস্থ। এই পঞ্চ কর্দেন্দ্িয় পৃথক পৃথক, আকাশাদির রজঃ 

ংশ হইতে উৎপন্ন হয়, যথ। আকাশের রঃ অংশ হইতে বাক্য, 
বায়ুর রজঃ অংশ হইতে পাণি ,তেজের রজঃ অংশ হইতে পাদ, 
জলের রজঃ অংশ হইতে"পায়ু, এবং পৃথিবীর রজঃ অংশ হইতে 

উপস্থ উৎপন্ন হইয়াছে। 

পঞ্চ বায়ু যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান;এবং ব্যান । 
উদ্ধে গরমনশীল ন৷সাগ্র স্থায়ী বায়ুকে প্রাণবাঘ্ু বলে। 

অধোগমনশীল পায়ু আদি স্থানে স্থায়ী বাঁয়ূকে অপান 
তোয়ু বলে। ভুক্ত পীত অন্ন জলাদির সহীকরণকারী বারুকে 
সমান বারু বলে। উর্ধ গমনশীল কণ্ঠে স্থায়ী বায়ুকে উদান 
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বায়ু বলে এবং সর্বব নাড়ীতে গমনশীল সমস্ত শরীর স্থায়ী 
ৰায়ুকে ব্যান বায়ু বলে । 

সাংখ্া মতাবলম্বী লোকেরা কহেন যে নাগ, কুর্ণ্ন, কৃকর, 
দেবদত্ত এবং ধনগ্তয় নামক আরও পঞ্চ বায়ু আছে। নাগ 
উদ্দিগিরণকারী বায়ু, কুশন চক্ষু উন্দীলনকারী বায়ু, কৃকর, 

্ষধাজনক বায়ু, দেবদত্ত, হাফিক1 জনক, অর্থাৎ হাইতোল' 

বায়ু এবং ধনপ্রয় পুষ্টিকারক বায়ু। বৈদান্তিকের' প্রাণাি 
পঞ্চ বায়ুতে এই নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অন্তভ্ণব করিয়। প্রাণাদি: 
পঞ্চ বায়ুই কহেন। এই প্রাণা্ি পঞ্চ বায়ু আকাশাদি পঞ্চ 
ভূতের মিলিত রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। গমনাগমন ক্রিয়া 
স্বতাব বশতঃ প্রাণাদদি পঞ্চ বায়ুকে রজঃ অংশের কার্য্য বলা যায়। 

শরীর তিন প্রকার, স্থূল শরীর, সৃদ্ষম শরীর ও কারণ শরীর । 

এই তিন প্রকার শরীর মধ্যে পীচটা কোষ আছে, যথা ৫ 
অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ 

এবং আনন্দময় কোষ । 
(১) স্ুল শরীর অন্ন রসে উৎপন্ন হয়, অন্ন রঙে বৃদ্ধি পায় 

ও বিনষ্ট হইয়া অন্নরপ পুথিবীতে লয় পায় এই নিমিত্ত 
ভাহাকে অননময় কোষ বলে। . 

(২) পঞ্চ কর্মেন্দিয়ের সহিত মিলিত এই প্রাণাদি পঞ্চ, 

বায়,কে প্রাণময় কোষ বলে। 
(৩) পঞ্চ কর্মোন্দ্রয়ের সহিত মিলিত মনকে মনোময় 

কোষ বলা যায়। | 
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(8) জ্ঞানেঞ্দ্রয়ের সহিত মিলিত এই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় 
কোষ বলা যায়। সেই বিজ্ঞানময় কোষ কর্তৃত্ব, ভোকৃ্ব, 
হ্বখখ দুঃখ ইত্যাদি অভিমানী ইহলোক পরলোকগামী জীব 

বলিয়া উক্ত হয়। 

(৫) কারণ শরীরে সুপ্তি কালে, আত্মা প্রচুর আনন্দ 
ভোগ করেন এই নিমিত্ব এ কারণ শরীরকে আনন্দময় কোষ 
বল! যায়। সন্তোষই কারণ শরীর। 

জীবের কর্মের ছারা সৃঞ্চিত ও পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাতৃতের 
দ্বারা নির্িত এই স্থুল শরীর সুখ দুঃখের ভোগ স্থান হইয়াছে। 

অনির্ববচনীয় ও অনাদি যে অবিদ্ভা, যাহা সমস্ত, প্রপঞ্চের কারণ, 

তাহাকে কারণ শরীর কহ! যায়। যিনি কারণ শরীর, সুক্ষ 

শরীর ও স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন, তিনিই আত্মা । 
যে প্রকার ক্ষটিক অতি নিশ্মল, নীলবর্ণাদি বস্ত্রেরে যোগে 

তাহাকে নীলবর্ণাদি বোধ হয়, সেই প্রকার আত্ম। অতি নির্মল 
কিন্তু অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই 
পঞ্চ কোষ 'প্রভৃতির যোগে তাহাকে যেন তত্ব কোষময়. প্রভৃতি 

বলিয়া বোধ হয়। 

এই পঞ্চ কোষের মধ্যে জ্ঠান শক্তি বিশিষ্ট বিজ্ঞানময় 
কোষ বর্তী। ইচ্ছা শক্তি বিশিষ্ট মনোময় কোষ করণ। 
ক্রিয়া শক্তি বিশিষ্ট প্রাণময় কোষ কাধ্য। একত্রিত এই 
কোধব্রয়কে সুক্ষ শরীর কহা! যায়। যেমন বনেতে বৃক্ষের 

অতেদ, বহন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশে ভেদ নাই। 
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জলাশয়েতে জলের ভেদ নাই, জলাগত প্রতাধিন্বিত আকাশের 
সহিত জলাশয়গত প্রতিবিশ্বিত আকাশের ভেদ নাই। এই 

প্রকারে সুক্মম শরীর উৎপন্ন হয়। 
পঞ্ধীকরণ :__ প্রত্যেক পঞ্চ ভূতকে সমান দুই ভাগ করিবে। 

পরে সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চ ভূতের প্রত্যেক প্রথম 
পঞ্চ ভাগকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া সেই প্রত্যেক 

চারি অংশ স্বকীয় দ্বিতীয় অদ্ধ ভাগের সহিত মিশ্রিত করণ । 

এই পঞ্চীকরণকালে আকাশে শব্রগুণ উৎপন্ন হয় । বায়ুতে 

শব্দ ও ম্পর্শ ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ; জলেতে শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস; পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ উৎপন্ন হয় । 
. স্থলে শরীর চারি প্রকার, জরায়ূজ, অগ্ুজ, স্বেদজ ওউদ্ভিজ। 

মনুস্য পণ্ড প্রস্ৃতি জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। পক্ষী সর্পাদি 

অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়|. ক্লেদাদি হইতে মশক, উই ইত্যাদি 
উৎপন্ন হয় ! ভূমি হইতে বৃক্ষ লতা ইত্যার্দি সকল প্রকার 
উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় ॥ * 

জরায়ুজ দেহ তিন প্রকার, পুরুষ, স্ত্রী ও নপুসক' । শুক্রের 

ভাগ অধিক থাকিলে পুরুষ হয়। শোণিতের ভাগ অধিক 
থাকিলে নারী হয়। শুক্র শোণিত উভয়ের ভাগ সমান 
থাকিলে নপুংসক হয়। অনন্তর খতুকালে পুরুষের স্ত্রী সংসর্গ 
হইলে জীব শুক্রের সহিত মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। যুগ্ম দিবসে 
সৎসর্গ হইলে যে সৃম্তান উৎপন্ন হয় তাহ! পুরুষ, অযুগ্ম দিবসে 

সহবাসে যে সন্তান হয় তাহা নারী। খতুন্নাতা নারী যাহার 
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মুখাবলোকন ফর্টরিবে সেই খতৃকালে উৎপন্ন সম্ভানের আকার 
তাহার ন্যায় হইবে অতএব তখন স্বামীর মুখাবলোকন করাই 
বর্তব্য। তাহার পর পাচ দিনে বুন্বদাকার হয়। সাতদিনে 
মাংস্পেশীরূপে পরিণত হয় পরে সেই পেশী একপক্ষ মধ্যেই 
শোণিতাগ্লুত হইয়া থাকে। পঞ্চবিংশতি দিবসে অস্কুরাকার 

হয়। এক মাসে ক্রমে স্কন্ধ, গ্রীবা, মস্তক, পৃষ্ঠ এবং উদর 
এই পাঁচটি অঙ্গ হয়। দ্বিতীয় মাসে হস্ত পদাদ্দি, তৃতীয় মাসে 
সমুদয় অঙ্গ সন্ধি এবং চতুর্থ মাসে জীব শরীরে রক্ত সধগর হয়। 

পঞ্চম মাসে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, নখশ্রেণী এবং গুহা উৎপন্ন 

হয়। যষ্ঠমাসে গুহ্যছিদ্র, স্ত্রী চিহ্ু, পুং চিহু, "কর্ণছিন্র এবং 
নাভি উত্পন্ন হয়। সপ্তম মাসে কেশ রোমাদ্দি হয় । , অষ্টম 
সে জীব গর্ভমধ্যে বেশ বিভক্ত অবয়ব হয়। কেবল দন্ত ও 
গৌপ দাড়ি ইত্যাদি ব্যতীত সমস্ত অবয়ব গর্ভ মধোই হয়। নবম 
মাসে সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য লাভ করে । তখন জীব জননীর ভোজন 
ন্ুসারে গর্ভ মধ্যেই বাড়িতে থাকে।* তাহার পর গর্ত 

হইতে বাহির হইয়া,মাংস পিগুব কোন কর্ম করিতে পারে 

না। যতদিন স্থযুন্না নাড়ী শ্লেক্বা দ্বারা আবৃত থাকে, ততদিন 
কথা কহিতে পারে ন1, গমন করিতেও পারে না । কালক্রমে 

বালকের সকলই হয়, ক্রমে মায়াতে মুগ্ধ হইয়া গর্ভবন্রণা 
ভুলিয়া যায়। 

.“বাল্যাবস্থা অতিশয় ক্টকর, কথা বহি মনের ভাব 

প্রকাশ করা যায় না । ইচ্ছামত কিছুই কর! যায় না। সময়ে 
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সময়ে বিষ্ঠা মাখিয়াও থাকিতে হয়, কোন সখ 'ভতাই। শৈশব 
কাল তাহ! অপেক্ষাও কষ্টকর। সম্পূর্ণ পরাধীন, লেখা পড়া 

শিখিবার সময় নানা প্রকার পরিশ্রম করিতে হয়। সকলের 

নিকটই ধমক ও মার খাইতে হয়। যেমন কাহারও বশীভূত 

হইতে ইচ্ছ! হয় না, তেমনই এ সময় সকলেই বশীভূত রাখিতে 
চায়। কখন পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইতে হয়, কখন ছুরী 

বা কাটারিতে . হাত প1 কাটিয়া কষ্ট পাইতে হয়। নান! 
প্রকার অত্যাচার করিতে ইচ্ছ। হয়, ,সেই জন্য খুব গড়া 

ভোগও করিতে হয় । 

যৌবন কাল াহ। অপেক্ষাও কষ্টকর, অধঃপাতে যাইবার 
সময় । কেবলমাত্র দেহের একটু চাক্চিক্য হয় । যত প্রকার 

সবন্দ-্টীধ্য লোকে এই সময় করিয়া থাকে । নান! প্রকার 

নেশা, বেশ্যাবৃত্তি, লোভ; চুরি, বিষয়ে আসক্তি, মারামারি, 
কাটাকাটি, বিবাদ, মোকরদিমা, যাহা কিছু মন্দ কন আছে 
সমস্ত এই সময় করিয়! থাকে। সমুদ্র সন্তরণ দ্বারা পার হওয়া 
সম্ভব কিন্তু যৌবন শান্তভাবে কাটান কোন মতেই ঠস্তবপর 
নহে। অধিকাংশ লৌকেই এমন যত্বের দেহ নান প্রকার 

অত্যাচার করিয়া! মাটা করিয়া ফেলে। যিনি ভাল ভাবে 
কাটাইতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ । লোকে যৌবনে পদার্পণ 
করিলেই নারীতে আসক্ত হওয়। প্রধান কার্ধ্য ধারণা করে। 

যতদিন না ্্রীসংসর্গ হয় ততদিন তাহার সংসার অসার, . নন 
যত বিদাত বাও জওর। এগগ স্ার। ও ০" পথটি স্তর 

প্রকার বৃথ! বৈরাগ্য, জীবনে কোন সুখ নাই বলিয়। মনে হয়। 
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বিবেচনা করিত দেখ রমণীতে কি আছে? পঞ্চভূত লইয়া 
একটা আকার ভিন্ন আর কিছু নহে। স্তন যুগল ছুইটা মাংস 
পিগড ভিন্ন আর কিছু নহে। সংসর্গ করা নরক ভোগ ভি 
আর কিছু নহে। মনুষ্য দ্রেহ মাত্রই বিষ্ভা ও প্রআ্াব পু 
একটি চামড়ার ভিত্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। মনুষ্য মহন্ত, 
চিত্ত তাহার জল, বাসন! তাহার সূতা বঁড়িশ, চিন্তা তাহার 
টোপ.। সংসার তরুণীর প্রতি আসক্ত যুবা, বিদ্ধা শৈলের 
গহ্বরে করিণীলোলুপ, করীর ন্যায় আবদ্ধ হইয়! অতীব 
শোচনীয় দশ! প্রাপ্ত হয়। যাহার বাসনা আছে তাহারই 

ভোগ ও কামনা আছে। বাসন৷ পরিত্যাগ ক্ুরিলেই জগৎ 18655418 
পরিত্যাগ করা হয়। জগত পরিত্যাগ, করিলেই, মহা হ 

হওয়া যায়।7777 রে 
যৌবন পুণ হইতে না হইতে জরা আসিয়া ফৌবনকে গ্রাস 

করিয়। বার্দক্য অবস্থায় আনয়ন করে । জরা আক্রমণ করিলেই 

লোভ বাড়ে, শ্রীহীন, তেজোহীন ও শৃক্তিহীন হইয়া চিন্তায় 
মগ্ন হয় * সেই সময় আত্মীয় লোক স্বণী ও তাচ্ছিল্য করিয়া 
থাকে । যত বার্দকা বেশী হয় ততই ভাল খাইবার ইচ্ছা 

বলবতী হয় কিন্তু কার্যে তাহ! পারে না। সেই সময় নানা 

প্রকার চিস্তা উপস্থিত হয়, পুর্বেবে যাহা কিছু অন্যায় কার্ধ্য 
করিয়াছে সকলই একে একে মনে উদয় হয়, আর কি করি- 
লাম, কি হইবে, কি করা উচিত, পরকালেই বাক হইবে, এই 
প্রকার ভাবিয়া অস্তিশয় ভীত হয় ও শেষে” চুপ করিয়া থাকাই 
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স্থির করে, কারণ এই অবস্থায় নিরুতসাহ এবং কাতরতা উপস্থিত 
য়। বল শক্তি হীন, আহারেও অশক্ত' হইয়া ছুঃখে হৃদয় 
"্ধ হইতে থাকে । শরীরে জর! উপস্থিত হইলে মৃত্যু তাহার 
শ্চান্ধাৰিত হয় । শ্বাস, কাশ, মুচ্ছা, বাত, ভেদ, আমাশয়, 
ত্যাদদি নানা প্রকার ব্যাধির যাতনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে 
কে, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। যে দেহের এত যত, 
ভ আদর, এত ভালবাসা, আজ সেই দেহ মৃত্যুমুখে ীতিত ; 

তীয় স্বলন; শ্রী, পুত্র, বিষয় সম্পত্ডি সক্লই--পরিত্যাগ 
রিয়া কোথায় যাইতে হইবে ভাবিয়া কাদিয়া আকুল হয়। 

দেহের অর্লেই আনন্দ এবং অল্লেই ছুঃখ' হইয়া থাকে 
তএব দেহের ন্যায় নীচ, শোচনীয় এবং গুণহীন আর কিছুই 
ই । দেহের সম্বন্ধ আমাতে নাই, আমার সম্বন্ধও দেহেতে' 

ই ; এই দেহ ও আমি এক নহে। ধিনি সৎপথ অবলম্বন 
বর্ধক ঈশ্বর সেবায় রত থাক্কিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন 
গনি শেষে ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হন, আর যিনি বিষয় বাসনায় 
ভোগ বিলাসে মজিয়৷ যান তাহার এ জন্মটঘ বিফলে যায়। 

[শে সংসারে ও যাহাদের অসার স্থখ ভাবনা, কালে তাহা- 
গকেও ছেদন করিয়া থাকে । জগতে উৎপন্ন এমন কোন 

৪ নাই যাহা কালের করাল গ্রাসে পতিত ন! হয়। 
ভগবান্ স্থষ্টর জন্য নিজ রূপকে স্ববেচ্ছাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষ 

ই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, _ শিব প্রধান  প্লুরুষ, শিৰ। 
রম! শক্তি, তত্বদশর্ট যোগিগণ তাহাকে শিব শক্তি উভয়াক্মক_ 
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পরাুপর পরমধ্রক্ষ বলিয়া কীর্তন করেন। তিনিই ব্রহ্মরূপে 
এই চরাচর জগৎ স্মষ্টি করেন, টি 
জগ্গ পালন করেন, আবার বার তিনিই অস্তকালে _শিবরূপে 
সমস্ত জগৎ সংহার র করেন | 

”এই চারি প্রকার স্থুল শরীর স্থল ভোগের হেতু জাগ্রত 
বলা যায়। জাগ্রতকালে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক এই 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বার! ক্রমেতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই 
পঞ্চ বাহ্য বিষয় সকল অনুভূত হয়। 

বাক, পাণি, পাদ, পায়ু 9৪ উপস্থ এই পঞ্চ কর্ণেজ্দিয়ের 
দ্বার! ক্রমেতে বচন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ ও আনন্দ এই পঞ্চ 
ৰাহ্য বিষয়ের অনুভব হয় । | 

* মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি অন্তরিক্দ্রিয় ছার! 
ক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, অহঙ্কার, চৈত্ত এই সকল বিষয় অনুভূত 

হয় । : 
তাহার পর জীব শরীরে জীবন বা প্রাণ অর্থাৎ জীবাত্মা, 

আত্মা, পরমাত্মা, রা চৈত্তগ্য এই সমুদয়ই এক চৈতম্য বলিয়া 
জানিবে। যেমন বৃক্ষ বন ছাঁড়া নহে, জল জলাশয় ছাড়! 

নহে, দগ্ধ লৌহখণ্ড আগুন ছাড়া নহে। 
জীব চৈতন্তেতে নান প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তিরা নান। 

প্রকার মত প্রকাশ করিয়। খাকেন। অতি অজ্ভানী ব্যক্তিরা 
পুর্রেকে আত্মা কহেন, কেহ স্থুল শরীরকে আত্মা কহেন, কেহ 
কেহ বলেন ইন্দ্রিযগণই আত্মা, কেহ প্রাণকে আত্ম! কহেন, 
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৷ কেহ মনকে আত্মা কছেন, কেহ বুদ্ধিকে, রা কহেন, কে 
অজ্ঞানকে আত্মা কহেন, কেহ চৈতন্যাকে আত্মা কহেন, অনেকে 

শৃষ্তকে আত্মা কহেন । এই প্রকারে পুত্র হইতে শরন্য পর্য্যস্ত 
অতি অজ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা আত্মার ব্যাখা হইয়া থাকে । 
বাস্তবিক পুত্র, স্থল শরীর, ইন্ড্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান ব 

শুন্য কখনই আত্মা হইতে পারে না। কেবল সত্য স্বরূপ 

চৈভগ্ঘই মাও মাত্র আত্মা । এ সকল যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে 
পশ্চাথ ভ্রম নাশ হইলে, সর্প জ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া কেবল 
বজ্ছু মাত্র থাকে ; সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুতে, অবস্তথ 

রূপ অজ্ঞানাদি জড় বস্র ভ্রম, তাহার নাশ হইলে পশ্চাহ 
্রহ্মমান্দেরই অবস্থিতি হয়। র 

তত্বমসি অর্থাৎ তণ, ত্বং, অসি। ভৎ পদের অর্থ অপ্রত্যক্ষ 

চৈতন্য, ত্বং পদের অর্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য, এই উভয় পদের অর্থ 

শোধন করতঃ তত, ত্বং, অসি, এই বাক্য দ্বারা অখণ্ড চৈতন্থা 

অবগত হইলে, আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বরূপ, 
'পরমানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এইরূপ অস্তঃকরণে উদ্দয় হয়। সেই 
অন্তঃকরণ বৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিবিশ্বিত হইলে তৎ প্রকাশে 
অভিন্ন পরব্রক্ষ বিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হয়, যেমন প্রদীপের প্রভা 
সূর্ধ্য প্রভাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম । মনোবৃত্তি হারা অজ্ঞান 
নাশ হয়, কিন্তু প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে 
পারে না। যেহেতু গরব্রহ্ষ স্বপ্রকাশ স্বরূপ, অতএব তীহার 
অন্য কর্তৃক প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে। সর্বব্যাপী, প্রকাশ 
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হ্বযূপ, জন্ম রহিত, ৰিনাশ রহিত, অলিপ্ত, সর্ববগত, সর্ব 
বিমুক্ত স্বভাব তাহাই অদ্বিতীয় চৈতন্য । 

মায়াময় অচেতন সত্বঃ, রজঃ এবং তমঃ গুণ ও ইন্ড্রিয়গণ 

ইহারা সমুদয় কণ্থ করে। এ গুণ ত্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত! 
আত্মা সচেতন হইয়াও কিছুমাত্র করেন.ন | যে প্রকার লৌহই 
অচেতন হইয়াও চুম্বক প্রস্তরের নিকটস্থ হইলে গমন করে, সেই 
প্রকার দেহ মধ্যে সকল অচেতন হইয়াও চৈতন্যের অধিষ্ঠানে 
স্বীয় স্বীয় কর্ম করে। “যে প্রকার সৃধ্যের প্রকাশে লোক 

সকল কণ্্ম করে, কিন্তু সৃষ্য স্বরং কোন কর্ম করেন না, এবং 

কাহাকেও কর্মে নিয়োগ করেন না, আত্মাও ঠিক সেই 
প্রকার জানিবে। | 

আম্মা স্বভাবতঃ নিম্মল ও সর্বব্যাপী হইয়াও সদসশ কর্ম 
সকলের আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রহ্টী এইরূপ জ্ঞান 
করেন। যে প্রকার ম্ফটিক স্বভাবতঃ নিণ্মল হইয়াও নানাবিধ 

বর্ণের সন্তিধানে নানাবিধ বণ ধারণ করে, সেই প্রকার আত্মা 

' সর্বব্যাপী ও স্বভাবগঃ নিম্মল হইয়াও সত্বঃ, রজঃ, তমঃ গুণে 
মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদি স্বভাব ধারণ করে। 

যে প্রকার বাম্পজালে জল ভ্রান্তি, শুক্তিকাতে রৌপ্য 
ভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি দৃষ্টি দোষে দিক্ ভ্রান্তি, এবং দৃষ্ঠির 
বৈলক্ষণ্য দ্বারা এক চন্* ছুই চন্দ্র দেখায়, সেই প্রকার 
সমুদয় এই জগৎও ভ্রান্তি মূলক হয়। ধন্ম, ধর্ম, সুখ, ছুঃখ, 

কল্পনা, স্বর্গ ও নরক বাস, জন্ম, মরণ, বর্ণ এবং আশ্রম এই 



১৪৪. মহত্ব! তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত 

সকল সংসার অবস্থায় হয়; পরমার্থে এ সকল নাই। 

যে প্রকার এক সুর্ধ্য সমুদয় জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, 

সেই প্রকার এক আত্মা সমুদয় উপাধিতে, অর্থাৎ মন, প্রাণ, 
ইন্দ্রিয় ও শরীরাদিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন। 

যে প্রকার জলে পতিত সুর্য্যবিম্বয অল গমন করিলে 
গমন করে, জল স্থির থাকিলে স্থির থাকে, ইহা! সেই 
প্রকার ; অন্তঃকরণ গমন করিলে আত্মা গমন করেন এবং 

অস্তঃকরণ স্থির থাকিলে আত্ম! স্থির থাকেন। যে প্রকার রাহ 
অদৃশ্ট হইয়! চন্দ্র বিন্বে প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার সর্বব্যাপী 

আন্ম! অদৃষ্টহইয়াও জীবের বুদ্ধিতে দৃশ্য হন। যে প্রকার 
নির্মল দর্পণে মনুষ্য স্বীয় রূপ দর্শন করে, সেই প্রকার নির্মল 

বুদ্ধিতে আত্ম আত্মস্বরূপ দর্শন করেন। 

পঞ্চ ভূত, ইন্দ্রিয় সকল, বুদ্ধি, মন এবং অহঙ্কার ইহারা 
মায়া বশতঃ সংসারের স্্টি ও রক্ষা করণে সমর্থ এইজন্য ইহার! 
ত্যাজ্য কারণ ইহারা কেবল বন্ধনের কারণ। যে প্রকার 

আকাশ ঘটাদি বস্তর অন্তরে ও বাহিরে, স্থিতি করে, সেই 
প্রকার পরমাত্ম। সমুদয় বস্তুর অস্তরে ও বাহিরে স্থিতি করেন, 
.অতএব তাহার বন্ধন কি মোক্ষ অসম্ভব, কিন্ত্ব দেহ এবং আমি” 

এই প্রকার জ্ঞানই বন্ধনের কারণ । যে প্রকার গুড়, শর্করা 
ও রস এক ইচ্ষুরই বিকার মাত্র, সেই প্রকার এক আত্মাতেই 
নানাবিধ অবস্থা! হয়ু। 

, পরমাত্বা প্রাণ প্রভৃতি অসংখ্য অবস্থা ভেদে আপনাকে 



স্ি ১৪৫ 

জালের ন্যায় কখন বিস্তার কখন বা ্পংভার করিয়। স্বীয় এর 
দ্র! যেন ক্রীড়। করিতেছেন । প্রথম জাগ্রত অবস্থায় বিশ্ব, 

দ্বিতীয় স্বপ্নাবস্থাপন্ন তৈজস, অর্থাৎ স্বপ্পাবস্থায় সৃক্মম শরীর উপাধি 
বিশিষ্ট যে চৈতন্য এবং তৃতীয় সুযুগ্তি অবস্থাপন্ন প্রাজ্ঞ অর্থ 
জ্ঞান উপাধি বিশিষ্ট স্ৃবুন্তি অবস্থায় যে চৈতন্য এই তিন প্রকার 
ভ্রান্ত চৈতন্য দ্বার! ব্রঙ্গ চৈতন্য আচ্ছাদিত হইয়। আছেন। এই 
রূপ জ্ঞানের স্বয়ং আত্মাই বুদ্ধিস্থ পুরুষ অর্থাৎ আত্ম। বলিয়া 
উপলব্ধি করেন । * 

ঘে প্রকার অগ্নি হইতে ধুমেরস্উদ্ধ গতির দ্বারা আকাশে 
নানাবিধ আকৃতি প্রকাশ পার সেই প্রকার সর্বব্যাপী পুরুষের 
স্বীয় মায়াতে সৃষ্টি রূপ দ্বৈত বিস্তীর প্রকাশ পায়। মন শান্ত 
হইলে যেন আত্মা শান্ত, মন প্রফুল্ল হইলে যেন আত্ম! প্রফুল্ল, 
এবং মন যুদ্ধ হইলে যেন আত্ম! মুগ্ধ হন। আত্মার এ সকল 
ভাব সংসার অবস্থায় ব্যবহারিক মাত্র, বাস্তবিক তাহা সত্য 

নহে। যে প্রকার মেঘজনক ধুমের উদ্ধ গতিতে গগনতল 
মলিন হয় না সেই প্রকর আত্মা! প্রকৃতি বিকারে লিপ্ত হন না । 
যে প্রকার ধূমাদির মালিন্য ছার! এক ঘট মলিন হইলে অহ্য ঘট 
সকল মলিন হয় না, সেই প্রকার এক দ্েহস্থ জীব মলিন হইলে 
অপর দেহস্থ জীব মলিন হয় না। 

এক ব্যক্তির দোষ শটণে অন্য ব্যক্তি ষে লিপ্ত হয় না এই 
সবলে এ'আশঙ্ক। হইতে পীরে, আত্ম! একই, ছুই* নহেন, তিনিই 
সকল দেহে আছেন, কেবল উপাধি গুণের সংসর্গে তীহারই' 

৯০ £ 



১৪৬ মহাজ্সা তৈলঙ্গ স্বামীর ভন্বোপদেশ 

জীব সংজ্ঞা হইয়াছে, তবে এক ব্যক্তির দোষ গুণে অন্য ব্যক্তি 

লিপ্ত হয় না কেন ? পুর্বেব বলা হইয়াছে আত্মা এক বটেন 
কিন্ত্বু আকাশের ন্যায় নির্মল ও উপাদ্ধি গুণে কখন লিপ্ত হন না 
এবৎ বন্ধন কি মুক্তি তাহার কখনই নাই। এক আত্মার 

অধিষ্ঠান সকল জীবে থাকাতে যে আত্মীকে জীব ও সকল 
জীবকে এক বলিয়া! বিবেচনা কর। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। 

অতএব ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ভাবাপন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ 

হার1 শুভাশ্ুভ ফল ভোগ ভিন্ন ভিন্ন জীবেরই অবশ্য হইবে, 

আত্মার সহিত 'তাহার কোন লংশ্রব নাই, স্থতরাং এক ব্যক্তির 

দোষ গুণে যে অন্য ব্যক্তি লিপ্ত হয় ন। ইহ।*সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত। 
“জীবের কর্্মানুলারে আত্মকৃত ফল, সুখ, দুঃখ, স্বর্গ বা নরক 

তাহার এই জগতেই ভোগ হইয়। থাকে । নরক ও স্বর্গ পৃথক্ 
স্থানে নহে । তাহার প্রমাণ আবশ্টক করে না কারণ জীবের 

অসংখ্য প্রকার কষ্ট পীড়৷ সখ ছুঃখ ভোগ হইতেছে তাহ! 
সকলেই দৃষ্টি করিতেহেন। ন্বর্গ বা নরক অন্য স্থানে 
হইলে স্থখ দুঃখ ইহ জীবনে ভোগ করিতে হইত না এবং 

পরকাল অর্থাৎ পরজন্মও থাকিত না। জীবন্মুক্ত আত্মার 

কোনও, কষ্ট ভোগ নাই,। 

-”মনোর্ত্তির সহিত মানবের অবয়বের.অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ । 
বৃত্তি ও স্বভাব, অনুসারে, মানবের... অবয়বে... তারতম্য... হইয়া 
থাকে । যাহার অতি ক্রুদ্ধ স্বভাব তাহার অবয়ব হইত শান্ত 

] প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের অবয়বে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন অনেক 



স্ৃষ্ি ১৪৭ 

মনুষ্য আছেন যাহার! মানবের বাহ দৃশ্য দর্শন করিয়া তাহার, 
স্বাভাবিক ভাব অবধারণ করিতে পারেন। গুণ সকল স্থীয় 

স্বীয় ভোগের নিমিত্ত দেহে ও ইন্দ্রিয় সকলে নিয়ত ইহারা 
কর্ম করে। আমি কর্ভা নহি কোন বস্তু আমার নহে, এইরূপ 

জান হইলে জীব কর্মে বন্ধ হয় না। | 
পরমাস্া, এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্বের পাতা, আত্ম! 

সেই পরীক্ষা ক্ষেত্রে ভোগে আবদ্ধ, তীভাদের জানিলেই বন্ধন 

মোচন হয়। সংসার বন্ধন আন্মার নাই। পরমাত্মাকে 
অনুসরণ করাই মোক্ষ লাভের সেতু । আত্মার উৎপত্তি ও 
বিনাশ নাই। চিরকাল তরঙ্গ সন্বতে আশ্রয় করিয়া নাছেন ও 
থাকিবেন | ৰ 

ঘন জীবাতআা! উপাধিযুক্ত তখন তিনি জীবাস্সা, পরমাস্মা! 
হইতে স্বতন্ত্র এবং যখন উপাধিষুক্ত নহেন তখন একত্র। এই 
জগতের প্রত্যেক জীবাত্সা' পরমাত্সার অংশরূপে বিরাজমান । 

আত্মা শুদ্ধ নিগুণ এবং নির্মল, প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলে 

তিনি অশুদ্ধ সপ্ডণ ও সমল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা প্রকৃতির 
সহিত সংযুক্ত থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সুখ, ছুঃখ, হর্ষ 

বিষাদ ভোগ করিতে হয়। আত্ম! যতক্ষণ পর্যযস্ত দেহ অধিকার 
করিয়। থাকেন ততক্ষণ পধ্যন্ত তাহাকে সংসারের সুখ ছুঃখ 

ভোগ করিতে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন তখন্ 

আর তাহার সখ ছুঃথ ভ্ভান থাকে না।  * 

বালক শৈশবে যেমন উলঙ্গ থাকে জগতের যখন বাল্য 



১৪৮ মহাত্মা! তৈরঙগ স্বামীর তৰোপদেশ 

অবস্থা ছিল তখনকার জগৎবাসীরাও উলঙ্ব থাকিত, বালকের 
যেমন লজ্জ। নাই তখনকার লোকদিগেরও সেই প্রকার লঙ্জ। 
জ্ঞান ছিল না। 

সাধুগণকে পরিত্রাণ করিবার গস্য পাপাত্মাগণকে অংহার 

করিবার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্য তিনি যুগে যুগে 
অবতার হইয়া! সাধু হৃদয়ে অবস্থান পূর্বক জীবের আদর্শ 
দেখান। কোন শান্্র পাঠ করিলে ঈশ্বরকে হৃদয়লম করা যায় 
না কিন্তু তক্তি তাবে মনোযোগ পুররক এই বিষয় গুলি পাঠ 
করিলে পুণ্যবান ব্যক্তি মাত্রেই ঈশ্বরকে হাদয়ঙ্গম ও হৃদয়ে 
অবরুদ্ধ করিতে,পারেন। 

প্রচলিত অগ্নি হইতে যেমন সহস্র সহতর স্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন 

হয় 'সেইরূপ সেই অব্যয় পরমাত্মা হইতে বিবিধ জীব্যত্বার 
সৃষ্টি হয় ও পরিণামে তাহাতেই লীন হয়। সেই পরমাত্মা 
হইতে উৎপন্ন হইয়া! অন্তে সেই পরমাঝ্মাকেই প্রাপ্ত হয় সুতরাং 

ইহা স্থির ষে আত্মা ও জীবাত্মা এক পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন 

হয়! আত্মা! ও জীবাত্া এবং পরমাত্মা সর্বদা সংযুক্ত হইয়াই 

আছেন ইহা! জ্ঞানী মাত্রেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। 



সার 

সংসার কাহাকে বলে? সকলেই অবগত আছেন আপনি 

স্বয়ং ও স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন লইয়াই সংসার । আর কিছু 
অর্থ উপার্জন দ্বারা কিছু বিষ্যাদি করিয়া ইহাদিগকে লালন 

পালন করাই সংসারের প্রধান কা্য। ছোট বড় সমস্ত 

লোকই সারা জীবন ইহাতেই মোহিত হইয়| রুহিয়াছেন, 

মায়াতে মুগ্ধ হইয়া কে পিতা, কে মাতা, কে ভাতা, কে. আত্মীয় 
কোথা, হইতে _আসিয়াছি,_ কোথায় আসিয়াছি, কি. জন্য, 

আসিয়াছি, কেনই বা] দেহ ধারণু. করিয়াছি, কে আনিল, কে 
মামাকে কোন কার্য সমাধা করিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন, 

কিছুই না ভাবিয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়া র রহিয়াছেন। | কখন ধনী, 
কখন মানী, *কখন জ্ঞানী মনে করিয়া উন্মত্ত ও উল্লাস যুক্ত 

হইতেছেন; কখন শৌক, কখন তাপ, কখন রোগ, কখন নিন্দ! 

কখন অর্থ চিন্তায় ক্ষুব্ধ হইতেছেন। কখন শৃত্র, কখন বেষ্ট, 
কখন ক্ষত্রিয়, কখন বা ব্রাক্মণ বর্ণে আপনাকে বরণ করিতে- 
ছেন। কখন ভোগণী, কখন যোগী, কখন ত্যাগী মনে করিয়। 

আপনাকে নানা অবস্থার অধীন করিতেছেন। কথন ক্রোধে 

উম্মত্ত হইয়া! পরগীড়নে উত্তেজিত হুইতেছেন। কখন লোভ-_. 

শস্থ হইয়া পর দ্রব্য অপহরণে ব্যস্ত হইতেছেন; কখন মোহে 



১৫০ মহাত্বা! তৈলঙ্গ স্বামীর তত্বোপদেশ 

অন্ধ হইয়া কাহাকেও আপনার কাহার্কেও পর ভাবিতেছেন, 
কখন বিষয় মদে মত্ত হইয়া জগৎকে“তৃণবৎ তুচ্ছ ভাবিতেছেন। 

মানব তুমি একবার ভাবিয়া দেখ তোমার অহঙ্কার করিবার 

কি আছে? যাহার সমক্ষে পৃথিবী একটি ধুলিকণা, সূর্য্য মণ্ডল 
একটি ক্ষুদ্র বর্ডুহ ল, মহাসমুদর গোম্পদ তুল্য সেখানে কি তোমার, 

কষু্র দেহ ক্ষুত্র ও ক্ষুদ্র প্রাণ গণনীয় হইতে পারে।_ তুমি ধুলিকণার 

একটি সুষ্ষম পরমাণুর সামান্য অংশ মাত্র সেখানে আবার 
তোমার মহঙ্কার কিসের] সন্বঃ রজঃ তমঃ এই তিন স্থল 
আবরণে নেত্র আচ্ছাদন সস্কজ সূম্মনম রূপ পরিহাঁর পুর্ববক 

স্থল দেহ ধাঁরণ করিয়াছ, এক্ষণে আর আপনাকে আপনি 
চিনিতে পারিতেছ ন।। এখনও সময় অতীত হয় নাই এই বেল! 
আত্মতন্ব নির্নয় করিয়া চিনিয়! লও তুমি কে এবং কি জন্থা 
এখানে আসিয়াছ। 

সকল মনুষ্যকেই “আমার” এই কথাটিতে মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। তোমার শিশু অতি রূপবান হইলেও আমার চিত্ত 

সহস। তত আনন্দিত হয় না যত আমার পুত্র কাকার হইলেও 
তাহাকে বারম্বার দেখিয়াও নয়নর তৃপ্তি হয় না। যেকার্ধ্য 
তোমার জন্য আমাকে করিতে হইবে তাহ! সামান্য হইলেও 
অতি শ্রমসাধ্য ও ক্রেশকর বলিয়। বোধ হয় কিন্তু তাহ! অপেক্ষা 
শত গুণ কষ্টকর কার্য্য যদি “আমার” এরূপ বোধ হয় প্রাণপণে 
তাহা সমাধা! করিলেও বিশেষ ক্রেশ বোধ হয় না। ফোন দ্রব্য 
তোমার অধিকারে থাকিলে যদি তাহার অপচয় হয় 'তবে তাহার 



সংসার ১৫১ 

ভন্য কিছু মাত্র* দুঃখ হয় ন। কিন্তু যখন সেই দ্রব্য আমার 
বলিবার অধিকার পাই তখন যত্ব ও আদরের সীম। থাকে না। 

আজ যাহ তোমার বলিয়। নিন্দা করিয়া থাকি পর দ্রিন তাহাই 
যদি আমার হয় তবে মুখে আর প্রশংসা ধরে না। এই মায়ারাক্ষস 
“আমার” শব্দুটির কুহক জালে কীট হইতে বন্ধ পর্যন্ত মোহিত 
হইয়া রর রহিয়াছে । | আমি ধাহাকে আমার বলি সে আমার 

হইল না, আমি যে বস্তুকে আমার বোধে বত্ব করি, কালের 

বশে তাহ। কাহার হইবে তাহ! কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। 

আমার বুদ্ধিই আমায় সর্রুনাশ করিল। বান্তবিক কি 

তবে আমার কেহ নাই, এখন জানিলাম আমার কলিতে যিনি 

আছেন আমি তাহার হইতে চাহিন। বলিয়। তিনি আমার নহেন। 
শাস্ত্রে বলে সকলই তাহার, আমি ভাবি এ সকল আমার। 
এই সামান্য ধন, পুত্র, সখ, দুঃখ, বিষয়, সম্পত্তি আমার বলিতে 

এত আহ্লাদ হয় যদি একবার সরল চিত্তে, ভঙ্ভি'ভাবে অনন্ত 

ব্রঙ্গাণ্ড যাহার তাহাকে আমার বলিতে পারি, ন! জানি তাহ! 

হইলে কি অপূর্বব আনন্দ হয়। 
মানব তুমি বিগ্ভাবান হইবার জন্য কত পুস্তক পাঠ করিতেছ। 

সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, গণিত, নানা প্রকার শাস্ত্র 
ইত্যাদি পাঠ করিতেছ, কিন্তু যে পুস্তক পাঠ করিলে তুমি প্রকৃত 
পণ্ডিত হইতে পার সে পুস্তক পড়িলে না, পড়িবার ইচ্ছাও 
নাই, তুমি অন্য লোকের ভাষা, অন্য লোকের ইতিহাস ও 
জীবনী পাঠ করিতেছ কিন্তু নিজের কি আছে বা নাই তাহা 



১৫২, মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর তবোপদেশ 

একবার দেখিলে না,.দেখিবার চেষ্টাও. নাই মনুষ্য মাত্রেই 
এক এক খানি গ্রন্থ বিশেষ। আপনি আপনাকে পাঠ করিলে 
জীবনের সমস্ত বিষয় জানা বায়। নিজের শরীরের চর্ম, 
অস্তি, মাংস, মেদ, মজ্জা, স্সায়ু, শিরা, রস, রক্ত ইত্যাদি গঠন, 
পরিণাম, গতিবিধি যদি ভাল করিয়া বুঝিতে পার তবে দেখিতে 

পাইবে ভগবান তোমার শরীরকে শুচারুরূপে নিন্মীণ 
করিয়াছেন । কেমন সরে তালে মিলাইয়। শরীরের প্রত্যেক 

ক্রিয়াগুলি স্পন্দিত হইতেছে, কেমন পঞ্চ তন্বে পঞ্চ হন্মাত্র গ! 

ঢালিয়া নৃত্য করিতেছে, কেমন ইন্দ্রিয়গুলি যথা নিয়মে 
ক্রীড়া করিচ্তেছে,। ইহাদেগের একটি বৃত্তির কার্য যদি কখন 
গোলমাল হয় তবে শরীরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। গুরুর 

সাহায্যে যদি তোমার জীবনগ্রস্থ ভাল করিয়া পাঠ করিতে 
ও রন করিতে পার তাহা! হইলে তোমার ও অপর লোকের 

বিশেষ উপকার হইবে । 
এক একটি মনুষ্য এক এক খানি পুস্তক বিশেষ। গর্ভবাস 

এই পুস্তকের মলাট, কণ্মফল ইহার সুচীপত্র, দীক্ষা গ্রহণ 

ইহার বিজ্ঞান; শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বাদ্ধক্য ইহার এক 
একটি পরিচ্ছেদ, জীবনের ভাল মন্দ কার্য ইহার পাঠা বিষয়। 
যাহারা দরিদ্র ও সামান্ত বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে তাহারা শাদা 

মলাট মোড়া সামান্য পুস্তক, ধাহার। বড় লোক, জমীদার, রাজ! 
বা মহারাজা তাহারা ভাল বাঁধাই করা সোণার জলে,কাজ 

করা, মন্।াট মোড়া এক এক খানি বৃহৎ গ্রস্থ। বাহার অল্প 



সার ১৫৩ 

দিন জীবিত থাকিয়া বিশেষ কোন কার্য ন৷ করিয়াই দেহত্যাগ 
করে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক, যাহার! দীর্ঘীবী হইয়া _ মহৎ 

কার্্যরাশি অনুষ্ঠান করিয়া! যান ভীহারাই বৃহৎ, গ্রস্থ.এবং 
জগতের » সকল লোকের. আ আদর্শ ও. পাঠের উপযুক্ত | 

'বীহারাঁঅন্যের জীবন ভাল গঠন করিবার উপদেশ দিয়! 

থাকেন অথচ নিজে কিহু করেন না, তাহার ব্যাকরণ । 

বাহারা রাজা মহারাজ ইত্যাদি বড় বড় লোকের গল্প করিয়। 

সভ। ও সমাজ গরম করেয়। রাখেন, তাহারা ইন্তিহাস। 

ধাহারা জগতের লৌকিক লাভ, লোকসান বিচার করিতে 
করিতে দিন কাটাই] থাকেন, তাহারা গণিত শাস্ত্র, ধাহারা 
জড় জগতের বিষয় চিন্ত। করাই পুকুষার্থ মনে করেন, তাহার! 

ভূ্মোল। যাহারা কেবল রঙ্গ রস, আমোদ প্রমোদ, বিলাসই 

জীবনের সার করিরাছেন,। তাহারা নাটক। ধাহারা 

পরোপকার, সত্য, দয়।, নিষ্ঠা, বেদাধ্যয়ন, ধর্মচচ্চ7 ইত্যাদির 
্বার। কাল যাপন করেন, তীহার৷ ধর্ম শাস্ত্র » ধাহার। বৈষয়িক 
ব্যাপার হইতে স্বত্বত্র থাকিয়া ভক্তি পুর্বক ভগবানের 
আরাধন। করাই জীবনের প্রধান কাধ্য মনে করেন, তাহার! 

যোগশান্ত্র। এইরূপ মনুষ্য মাত্রেই প্রত্যেকে এক এক খানি 

গ্রন্থ। যাহাতে আপনার জীবনগ্রন্থ্ঘ পরিপাটারূপে লিখিত 

হয়, যাহাতে তুমি সকলের পাঠ্য হও, তোমার ম্বতুয হইলেও 
তোমার জীবন চরিত অন্য জীবনে পুনঃ মুদ্রিত হয়, তুমি 

সেইরূপে আপনার জীবনগ্রন্থ রচনা করিবে । সমস্ত পুস্তকের 
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শেষে সমাপ্ত, অর্থাৎ মৃত্যু লেখ! থাকে, এই কথাটি যেন সর্বদা 

ক্লরণ থাকে । 

মনুষ্য মাত্রেরই ভাবিয়া দেখা উচিত,.. কোথায় ছিলাম, 

কোথায় বা আসিলাম, কি জন্যই বা আসিল্সাম, আসিয়াই ব। 

তাহার করিলাম কি.? এখানে আমাকে কে আনিলেন, কেনই 

বা আনিলেন, কি. রূপেই বা আনিলেন, যে জন্য আনিয়!ছেন 

তাহারই বা কি করিতেছি ? এখানে আসিয়া কত কি দেখিলাম 

কত কি শুনিলাম, কত কি বলিলাম, কত কি ভাবিলাম, 

দেখিয়। শুনিয়া ভাবিয়। চিন্তিয়। কিছুই ত ঠিক করিতে 
পারিলাম 'না। এখানে পিতা মাতা 'পাইলাম, ভ্রী পুত্র 
পাইলাম, বন্ধু বান্ধব পাইলাম, ধন জন পাইলাম, সুখ সম্পদ 
পাইলাম, সমস্তই পাইলাম কিন্তু তৃপ্তি কিছুতেই পাইলাম"না। 
অনেক ভাষা শিখিলাম, অনেক দেশ বেড়াইলাম, অনেক বস্ত 
দেখিলাম, অনেক লোকের সহিত বাস করিলাম কিন্ত্ব প্রকৃত 

হুখ কিছুতেই পাইলাম না। মন ও বুদ্ধির প্রণয় হইল না, 
সর্বদাই তুমুল সংগ্রাম করিতেছে, প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির বিবাদ 

লাগিয়াই আছে। সংসার সাগরে প্রলয় তুফান দ্িব। রাত্রি 
হইতেছে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই সম্প্রদায় লইয়া 
মতভেদ। সকলেই আপনার মত বাহাঁল করিতে ব্স্ত। 

কেহ বলিতেছে, কেহ শুনিতেছে, কেহ ঝুঝাঁইতেছে, কেহ চুপ, 

করিয়া তামাস। দখিতেছে, কেহ আন্দোলন করিতেছে কেহ 

শাসন করিতেছে, কেহ পালন করিতেছে, কেহ সিংহাসনে, 
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কেহ ব। ধরাসনে বসিয়া” আছে, কেহ কীাদিতেছে কেহ 
হাসিতেছে কেহ বা অবাক, হইয়া বসিয়া আছে। সংসারে 
সকলেই ঘুরিতেছে আর চিকার করিতেছে, সকলেই গোলমাল 
শোতে ভামিয়া যাইতেছে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কেবল 
মাত্র চিন্তাই বাড়িতেছে, কিন্তু সখ কিছুতেই পাইলাম না। 

যেন একট। কোন আসল বস্ত্র অভাবে এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা 

দিব! রাত্রি ভোগ করিতে হইতেছে। 

যিনি ভগরগ চিআীর-গ্রভীর সমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন, তিনিই 
পরম সুখী; তাহারই কেবল অন্ঠ ভাবনা চিন্ত। কিছুই থাকে না। 

গুরু ধীহাকে চিনিবার জন্য উপদেশ দান করেন, যিনি অন্তরে 
বাহিরে পশ্চাতে ও সম্মুখে থাকিতেও কেহ ধরিতে প্রিতেছে 

না অথচ তিনি সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন । আমি কে তাহার: 
পরিচয় লইলাম ন।, আমার কে তাহ বুঝিলাম না, তুমি, আমি, 

তিনি আদি শব্দে কাহাকে নির্দেশ করি, তাহারও ত্ 

জানিলাম় না। বাহার সংসার, ধাহার সর্বস্ব, ধাহার আমি, 

' তাহাকে সমস্ত সমর্পণ ন1! করিয়া আমি কর্তা হইয়া বসিলাম। 

ধাহার নাম করিলে আনন্দ হয়; ধাহাকে ভাবিলে ভয় ভাবন! 

দুরে যায়, ধাহাকে স্মরণ করিলে বিপদ, অল্প, সমান হয়, 

ধাহার চরণে ে আশ্রয় লইলে জন্ম মরণ জীবকে স্পর্শও, করিতে 
পীরে না, , ভীহাকে জানিবার চেষ্টা করিলাম না, তবে 
মামবজন্ম পাইয়া করিলাম কি? 

মামি জন্মাবধি সংসার সুখে আসক্ত, কেনন। সংসার ভিন্ন 
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আর কোন স্থখের সামগ্রী আমি. কখন দেখি নাই) এই 
স্বখের সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই নিদারুণ কথা স্মরণ 
করিলেই চিস্তাসাগরে মগ হইতে হয়। আমি সংসারের দাস 

হইয়া, সংসারের অনুগত হইয়া, আপনার জীননকে সখী মনে 
'করি, আমার প্রাণ অপেক্ষাও সংসারকে ভালবামি । যখন 

মনে করি যে এই গৃহ অট্রালিকা, বাগান, পুক্রিণী, বিষয় 
সম্পত্তির আমিই একমাত্র অধিপতি, তখন আমার হৃদয়ে 
'আত্মগৌরব আর ধরে না। যখন দেখি আমার রূপবতী 
যুবতী ভার্ষ্যা, আমার পুত্র, আমার ভৃত্য, সকলেই বিনীতভাবে 
'আমার মুখের দিকে চাহিয়া! আছে, যখন দেখি নান! প্রকার 
যান আমার জন্য সুসজ্জিত, তখন আমার আনন্দের সীম! থাকে 

না। যখন আমার স্তখ্যাতি ঘোষিত হইল, রাজদারে সন্মান 

হইল, শত শত লোকের মুখে আমার প্রশংসা শুনিতে 

লাগিলাম, তখন আহলাদে মগ্ন হইয়। যাই। সংসারে মোহ 
নিদ্রার এই প্রকারে ডুবিরা থাকি। 

যখন মানবের বয়ঃক্রম বেশী হয়, যখন আত্মজ্ঞান হইতে 

থাকে, যখন মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়, তখন বিষয় সুখের কোমল 

শয্যা আর ভাল লাগে না! নুখময় সংসার যেন বিষ বোধ 
হয়। ভোগ বিলাস বিকট বেশে যেন দংশন করিতে থাকে। 

চিরদিনের আনন্দভূমি তখন নিরানন্দ বোধ হয়। বাসভবন 
কারাগার তুল্য বোধ: হয়। স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, সম্পদ তাও 

সামগ্রী একত্র সমবেত হইয়া যেন বন্ধন শৃঙ্খল রচন! করিয়াছে 
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বলিয়া! বোধ হয়'। তখন মনে মনে বলিতে থাকে-_সংসার ! 

আর তোমার ক্রোড়ে নদ্রা যাইব না। যে দেশে সন্ধ্যা নাই, 

শর্ববরী নাই, নিদ্রা, নাই, স্বপ্ন ..নাই, শোক নাই, দুঃখ... নাই 
আমি সেই দেশে যাইয়া! সেই দেশের লোকের সঙ্গে থাক্িব্র। 

হার মধুর স্বর, অসীম দয়া, অতুলনীয় ন্লেহ, আমি াহারই 
শরণাপন্ন হইব। তখন সমস্ত জীবনে যাহ! যাহ অন্যায় কার্ধ্য 

করিয়াছে সকলই মনে উদয় হয় আর আক্ষেপ করিয়৷ মনে 

মনে বলিতে থাকে, দর়াময় হরি ! শুনিতে পাই তুমি নাকি 
দয়া করিয়া ভক্তের প্রতি তাহার সহার হও, তুমি সাধুদ্দিগের 
সর্বস্ব ধন. তোমার মহিমা অপার। দরীনবন্ধো ! যে 

তোমায় আশ্রপ় ৮৮. কমি তাহাকে দর। করিয়া থাক? হে; 

অন্নাথের নাথ! চি দয়! করিয়া দেখ। না দিলে কেহই 

তোমাকে দেখিতে পায় না। আমি মহাপাঁপী, আমাকে অভয় 

পদে স্থান দাও, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে তোমার দর্শন 
পাইব তাহা আমাকে বলিয়া দাও. কি বলিয়া তোমাকে 
ডাকিতে হয় তাহ! * আমাকে বলিয়। দাও, তোমার আদি অন্ত 

বোধগম্য হওর। আমার সাধ্য শহে, দয় করিয়া আমার আশা! 

পূর্ণ কর। 
আপনাকে না জানির। ন1 চিনিয়। তুমি কাহার সুখের জন্য 

ধর্ম সাধন করিবে । কাহার বন্ধন মোঁচনের জন্য জ্ঞান উপাঙ্জন 

করিত্ে। প্রথমে তন্তু নিরূপণ করিয়। দেখ, তোমার দুঃখ বা 

বন্ধন আছে কিন। ? একবার জাগ্রত হইয়া! দেখ, তুমি কোথায় 
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ও কোন্ অবস্থায় আছ? সববত্রই আত্মসত্। বর্তমান, স্থযোগ 
সহযোগে যখন আত্মময় জগণ্ড দেখিবে, তখন প্রতা ক্ষ করিতে ও 

দেখিতে পাইবে তুমি কে ও কোথা হইতে আসিয়াছ। তখন 
আর কাহার সংশয় ও ভেদ জ্ঞান থাকিবে না। 

সকলেই গুরুর পদে মন প্রাণ. সমর্পণ করিয়া! একবাক্যে বলুন, 
গুরুদেব! অবৌধ শিষ্যের প্রতি কৃপ! বিতরণ করুন, আপনি আমার 
গতি, আপনি আমার মুক্তি, আত্ম মন্ত্রে যাহার, ইঙ্গিত করিয়াছেন 
আশীর্ববাদ করুন যেন তাহার পূর্ণ..ক্ন্তায় নিজ... সত্তা .বিসর্জন 

দিতে পারি। যদি তাহাই না, পারিলাম তবে মানব জীবন 
পাইয়া এবং আপনার অভয়পদে শরণাপন্ন হইয়। কি করিলাম। 

'সারে সকলেই অর্থ চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। 
ংসারে যত কিছু অনর্থ, যত কিছু অনিষ্ট, যত কিছু দুর্ঘটন! 

সকলের মূল এই অর্থ। : অর্থহীন হইলে যত অনিষ্ট, অর্থশালী 

হইলেও তত অনিষ্ট । অর্থ থাকিলে জগৎ যত ক্ষতিগ্রস্থ, অর্থ 
না থাকিলেও জগৎ*তত ক্ষতিগ্রস্থ ! অর্থই চিন্তার সহোদর। 
তুমি ধনবান তোমার চিন্তার সীমা নাই, আমার' ধন নাই 

আমার কষ্টের ও চিন্তার অন্ত নাই। তোমার ধন আছে তাহা 
রক্ষার জন্য, তাহার বৃদ্ধির জন্া তুমি. সর্বদাই ভা ভাবি বিত হইতেছ 

আমার ধন নাই নাই আমি কি প্রকারে ধনবান হইব কোন উপায় 

অবলম্বন করিলে অর্থউপার্জন হইবে দেই চিন্তায় দেহ ভীর্ণ 
হইয়। যাইতেছে। , তোমার চি চিন্তা পাছে তুমি নিধ? ন হও, 

আমার চিন্তা আমি কিসে ধন ধনবান হই। ইহার সংযোগও 
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অসহা, ইহার বিয়োগ ও অসহা ; ইহা। হইতে দূরে থাকিলেও 
নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা ন:ই। অর্থের লীলাভূমি অদৃষ্ট, 
যাহার যেমন অদৃষ্ট অর্থ তাহার প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার 

করিয়া থাকে । উঈশরই এই অদৃষ্ট লিপির লেখক তিনিই 
জীবের হুকৃতি অনুসারে এবং পুর্বব জন্মের ফল অনুযায়ী তাহার 

অদৃক্টে কর্মফল লিপিবদ্ধ করেন, অর্থ তাহার লিখিত অংশ 
কার্যে পরিণত করে আর কন্মকল প্রদান করে। অর্থ চিরকালই 

চঞ্চল কখন এক স্থানে তাহার স্থান হয় ন।। তাহার অগম্য 

স্থান নাই, লড্জারও লেশ নাই, সেই জন্য ধোপ। বা চণ্ডালকেও 

আলিঙ্গন করিয়া থাকে । অর্থের হৃদয় নাই, একের সর্বনাশ 

করিয়া অন্থকে হুখী করিতেছে আবার তাহার সর্বনাশ করিয়া 

অপর্ধের বাসন! পুর্ঈ করিতেছে । 

এই সামান্য অর্থ ঘি ভিন্ন আর এক অর্থ আছে;.যাহার, তুলনা! 

নাই, যে অর্থ অর্থ পাইলে আর কোন ৷ অর্থ প্রয়োজন, হয় না, সেই 
অর্থই পু পরম্চু। মোক্ষ পদ পাইবার জন্য স্লাধুগণ সংসারের 

অর্থ ত্যাগ করিয়া পরমুনর্থ প্রাপ্তির জন্ত সর্বব্দা সচেষ্ট থাকেন। 
এই পরমাথই সংসারের সার বস্কূ, ইহা অবিনশ্বর, ইহার ফল 
অনন্ত। পাধিন ধর্ম ও অর্থ জীবনাস্তে লোপ. হর, কিন্তু 
পরমার্থের, ধ্বংস নাই, তাহা আত্মার সহিত গমন, করে। 

যাহার ইচ্ছাও “ভাবনা যেরূপ, তাঁহার সিদ্ধিও সেইরূপ । 
আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কোন কার্যে প্রবৃত্তি ভ্বন্মে না সুতরাং 
সেকাধ্যে সিদ্ধি লাভও তাহার অদৃষ্টে ঘটে না। মানব 
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যখন যে কার্ধ্য.করিয়। থ'কেন, তাহার শুভাশুভ কামন! অবশ্য 

না করিয়া কখনও সেই কার্য করেন ন|। 

ধাম্মিক ধর্ম অনুষ্ঠীন করেন মুক্তি কামনায়, চোর চুরি কৰে 

অর্থ কামনার, মানব বিবাহ করে পুত্র কামনার, বালিক! ব্রত 

করে গুণবান্ স্বামী কামনায়, এইরূপ প্রত্যেক কাধ্যের মূলেই 

কামনা । কামন। ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয় ন1, কার্য না হইলে 

সংসার চলে না, সংসার ন! চলিলে সৃষ্টিকর্তার স্ষ্টি নাশ হয়। 

ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন কাধ্য অনুষ্ঠান করিঘা ফল 

কামনা করা অনভিপ্রেত নহে । তাই বলিয়! সকল কার্ধোর ফল 

কামনা! করা ঈশ্খরের ইচ্ছা নহে যেমন শ্রম করিয়া অর্থ উ উপার্জন 

ইহা উীহার ইচ্ছা । কার্য্যের গুণাগুণ বিচার কর! কর্ব্য। 

কার্ধ্যের গুণাগুণ বিচার করি.ত হইলে, বিবেকের সাহায্য লইতে 

হয়। বিবেক সকল মন্ুত্যেরই কম বেশী কিছু কিছু আছেই। 

কার্ষ্যের গুণাগুণ এই বিবেকের বলে আপন হইতেই মানবের 

মনে উদয় হইয়া? থাকে । মনুষ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের 

কার্যের ভালফল ও বিষময় ফল জানিতে*না পারে দেই পর্য্যন্ত 

তাহার1 সেই কার্যে রত থাকে । কাধ্যের ফল জ্ঞান হইলে 

আর সে কার্ধ্য করে না । কেহ কেহ কোনু কোন কার্ষের..যত্দ 

ফল জানিয়াও তাহ! করে. ইহার কারণ কেবলমাত্র হৃদয়ের 

ব্বলতাঁ।' সকলে একণে জ্ঞাত হইয়াছেন যে সকাম কার্ধ্যে 
ও হয় এবং নিক্ষাম কার্যে মোক্ষ লাভ হয়। ভাল মন্দ 

সকল কার্য্যেরই ফল আছে। ফল থাকিলেই তাহার ভোগ আছে। 
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সকলেই মনে করেন মনুষ্য স্বাধীন কিন্তু তাহ! নিতান্ত ভুল, 
মানব যদি স্বাধীন তবে তাহার ইচ্ছ! পূর্ণ হয় না! কেন? ষে 
স্বাধীন সে নিজের ইচ্ছা কার্ধ্যে পারণত করিতে পারে না 
কেন? মানবের যতটা ইচ্ছা! ততটা! ক্ষমতা নাই, ইচ্ছা পূর্থ 
করিবার বাসন! সত্বেও তাদৃশ শক্তি তাহার নাই কেন £ 
মানবের এই দুর্দশার কারণ কি ? আমার প্রাণকে আমি যাইতে 
বলি না তথাপি সেষায় কেন? যেআমার আজ্ঞার অপেক্ষা 

রাখে না, বলিলে কথা'শুনে না, সে কি আম হইতে বলবান 

নহে? এই নুখছুঃখময় সংসায়ে নিজ ইচ্ছায় আমি নাই। 

আমি যাইতে চাহিলে যাইতে পারি না। আঁমার শরীরে যে 
সমস্ত কার্ধ্য স্বচারুরূপে আমার শরীর রক্ষা করিতেছে তাকাতে 
আমীর কোন অধিকার নাই। মস্তিষ্কের কার্য্য, পরিপাক কার্য, 
শোণিতের কার্য ইত্যাদি এই সকলের উপর তিল মাত্র অধিকার 
নাই। ঘবে আমি স্বীধীন, কিসে? একটু চিন্তা করিলেই 
বেশ জানা,য়ায় যে আমার শরীর মধ্যে আমা অপেক্ষা ক্ষমতাপন 

কেহ আছেন, মনুষ্য মীত্রেই সম্পূর্ণ তাহারই অধীন,। মন্ুষ্যের 

শক্তি ইচ্ছীর হউক আর অনিচ্ছায় হউক সেই মহতী অনন্ত 
শক্তির অধীন। সেই জন্য আমি আমার নছি। তাহাকে 

চিনি না বলিয়া আমাকেও চিনি না, যিনি আপনাকে 
জানিয়াছেন তিনি ভগবানকেও জানিয়াছেন, এবং সংসার ষে 

কি তাহা বেশ াঝয়াছেন। সংসার, সার একটি হিল 
আশ!.এ. সংসার বৃক্ষের মুগ্জরি স্বরূপ; ছুঃখাদি ইহার ফল স্বকপপ্া, 



১ ছাতা হবার জার 

ডো গা রা উবু €ংদা টার মাথা 
গাহি জং উপজি নিত গান বাঃ। 

রর বাতীত অন্য কাই নাই। বহি হইতে উপ 

অথ (চন বহিই, চাপ ও হী উতর & অং, 
্ধই। বন মংমার ঝকাং নাই। গাই (ঝর ব। 

ঘন অস্কার বিদু ইয়ে & 1 জাং দূর্গা 
হা, (আনই & গত হনে যাহ। বন্ধ তাহা নির্দন ঝা 

প্রতিভাত হা। 



গরু ও শিয্ত 

গুরু কাহাকে বলে এবং তাহার আবশ্বকতীই ব। কি? 

খর শব্দের অর্থ_গ শবে গতি দাতা, র শবে সিদ্ধি দাতা 
এবং উ শব্দে সকলের রত অতএব ঈশ্বরকেই ও রর 
বল! যায়, তিনি ভিন্ন জীবের গতি মুক্তি নাই। 
মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন, তীহাকেও গুরু বল! যায়, রি 
কারণে ঈশ্বর ও গুরুতে'বিশেষ নাই, আর এই প্রকার গুরুকে 
সগ্ডণ ঈশ্বর বলা যায়। কেহ কেহ অর্থ করেন, গু শব্ধে 

অন্ধকার, 'রু শব্দে নিবারক, অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার 
নষ্ট করেন, তাহাকে গুরু বল! যায়, অতএব সেই গুরুকে কখন 
মনুষ্যবৎ মনে করিবে না|. গুরু নিকটে থাকিলে অন্যকোন 
দেবতা রও অন্ন! করি করিবে না ন। যদি কেহ কেহ*করে তাহ বিফল 

হর। | গুরুই ক. কর্তা; (১গুরুই রুই বিধাতা, গুরু সন্তুষ্ট হং হইলে লে সকল 
দেবতা পর্যন্ত বা সন হন। .গুরু এই ছুই অক্ষর হাহা 
জিহ্বাগ্রে ' থাকে, তাহার শাস্ত্র অধ্যয়ন ক্রিবার 'আবস্ঠক নাই। 

শ এই বর্ণটি উচ্চারণ করিলে, মহাপাতক নাশ হয়, উ এই বর্টি 
উচ্চারণ ক।রলে, ইহ জন্মের পাপ নষ্ট হয় এবং রু.এই বর্ণটি 
উচ্চাযণ করিলে, পুর্ধব জন্মের পাপ নষ্ট হয় গুরুই পিত। 
মাতা এবং একমাত্র শতি, শিব রুট হইলে, গুরু ত্রাণ করিতে 
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পারেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেই উদ্ধার করিতে পারেন না । 
গুরু অপেক্ষ! শ্রেষ্ট বসত জগতে আর কিছুই নৃই। জপ, তপ, 
পুজা, অ পান, মন্ত্র হী উদ শর অপৈক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। 

যিনি গুরুর মুর্তি ধ্যান ও তীহ্ার তন্ব সর্বদা জপ 
করেন তিনি কাশীবাসের ফল আপ্ড হন, গুরুই তারকত্রক্ষ চর ২ 21০8৮০১ 

শুরু প্রণাম মন্ত্রের অর্থ ভাল করিয়! হাদয়ঙ্ম করা উচিত, 
নতুবা কেবল উচ্চারণ করিলে কোন ফল হইবে ন। ভক্তিভাবে 

.কাঁধ্য করিলে তবে ফল হয়। 
১ /গুরতর্ধা শত গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ | 

,  গুরুরেব পরমূ রক তন্মৈ ্রীগুরুবে নমঃ ॥ 
২. ।৬ অখশ্ুমশুলাক্রমূ ব্যান্তম্ যেন, চরাছরম্। 

তগুপদ্ম্ দুর্শিতমূ বেন তশৈৈ শ্ীগুরুরে নমঃ ॥ 
৩ অজ্ঞানতিমিযান্্ -জনালাগ্রনশর্যাকয়া । 

চক্ষুরুন্্ীজিতম্। যেন তন্মৈ শগুরুবে, নমঃ ॥ 
১ ।৬গুরুই ব্রশ্ষা। গুরুই. বিফু। গুরুই, . দেবাদিদের, মহেশ 

এবং শুরুই, পরমূত্রক্ষ, (সেই. গুরুকে, নমন্ফার কুরি,। 
২।১মন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহার. আকার. যিনি..চরাচর জগৎ 

ব্যাপি! আছেন, িনি. ব্রশ্মাপর, দর্শন, করান, সেই গুরুকে 
নমস্কার করি, 
৩ ।অভ্ঞান, অন্ধকারে, অন্ধের চু ক্ষ, বিলি জোনন্প 

অঞ্জন শলাকা৷ দ্বার! উদ্মীলিত. করেন, .লেই গুরুকে নমস্কার কৃরি। 
শজ চান হটিতিত রিও হাচি 
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গুরু দুই প্রকার শিক্ষা! গুরু ও-দীক্ষা গুরু । শুরুর উপদেশ 
ব্যভীত সামাম্া বৃক্ষ লতারও. ভালরূপ-পরিচয় জানিতে পার! ধায় 

নাঁ। মন, চিত্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সকলই আর একটি প্রবল 
শক্তির দ্বার উত্তেজিত ধা পরিচালিত না হইলে কোন কার্ধাই 
করিতে পারে না। যে শক্তির ঘার! অছ্ঠারাহ আত্মার..৩তি 

হয় ও আমরা ও আমর! মুক্তির দিকে অগ্রসর হই সেই শক্তিই আমাদের 
গুরু । । ছুই শক্তির একত্র ঘর্ষণ ব্যতীত কোন কার্ধ্যই সিদ্ধি হয় 
না। এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি প্রবল তাহাই অপরের 
গুরু । চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রার্দি যাহার শক্তির ইঙ্গিতে স্ব স্ব 

কার্ষ্য নিয়ত ধাবিত হইতেছে তিনিই “জগৎগুরু। এই 
পগুগুরুকে জানিবার জন্য জীবের মন প্রাণ ব্যাকুল ,হইলে 
যিনি তত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা জীবের পথ পরিষ্কার ও স্থগম 
করিয়! দেন তিনিই দীক্ষা গুরু, আর জগৎ গুরুর মায়াজাল 
স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু হইতে বিশ্ব ব্যাপার পর্যযস্ত ভিতর 

বাহির তন্তু যিনি বুঝাইয়! দেন তিনি শিক্ষাঞ্জুর। : একটি কীট 
হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত প্সকলেই  শিক্ষার্ুরু হইতে পারেন। বৃক্ষ 
লতা পশু পক্ষী ইতাদি সকনেই কত সময়ে কত শিক্ষা দেয় 
তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন । শিখিবার জন্য যেখানেই গমন 

কর সেই খানেই কিছু না কিছু শিথিবার বিষয় দেখিতে পাইবে। 
শিক্ষা দ্বারা জীবের পরমাত্মা দর্শন করিবারও সাহায্য হয়। 

ূক্ষণতত্তব লাভ করিবার জন্য শিক্ষা প্রথম সোপান এবং দীক্ষা 
ছিতীয় সোপান। শিক্ষ। দীক্ষার অনুকুল হওয়া চাই। 
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শিক্ষ। বিধি পুর্ববক না হইলে দীক্ষ1 ফলবতী হয় না। এই 
জন্য শিক্ষা দিবার সময়ে স্থশিক্ষিভ ও দীক্ষিত সদ গুরুর 
আবশ্টক।, বিনি শিক্ষা তত্ব ও দীক্ষা! তত্বকে পৃথক বলিয়! 
বিবেচনা করেন তিনি শিষ্যকে বিশেষরূপে স্থশিক্ষিত করিতে 

পারেন না। যেমন শৈশব যৌবনের এবং যৌবন বার্ধক্যের 

পুর্ববারস্থা সেইরূপ শিক্ষা! দীক্ষার পূর্ববাবস্থা । শিক্ষার দ্বারা 
মনের সংশয় নাশ, যথার্থ জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি হয়।  দীক্ষার ছারা 
৯ পরমারাধ্য পরম দেবতাকে দর্শন করিয়া জীব কৃতাথ 
| ূ প্র উপ '্ত গুরু ব্যতীত শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার অধিকারী 

ন্ হণ » পারে না]. * 

গুরু বলিলে প্রায় লোকে দীক্ষা গুরু বলিয়া বুঝিয়া 
থাকেন। গুরুকে মনে করিলেই তাহাকে জগৎ ছাড়া উচ্চ 

লোক বলিয়! মনে করিতে হয় । .আমাদের মত মনুষ্য বলিতে 
ভয় হওয়া উচিত। তাহার সহিত এক আসনে বসিতে নাই 

এবং সে সাহস করাও কর্তব্য নহে। তাহার বাক্য বেদবাণী, 

তীহার পাদখোঁত জল অমৃত, তাহার আজ্ঞা শিরোধা্ধ্য, তাহার 
দর্শনে জীবন : জীবন সফল হয়। তিনি অপার সং ংসার সমূত্রে বিচক্ষণ 
কর্ণধার এ এই পবিত্র দীক্ষা রর লদে বরন করি কাকে? 
আশম্দের দেশে ধাহারা আনঙ্গ কাল গুরুগিরী ব্যবসা করিয়' 

থাকেন, গুরু-দক্ষিণা লাভ ধাহাদের লক্ষা, তীহাদিগকে কেহই 

সদ্গুরু বলিতে সাহস করিবেন না। কুলগুরু ত্যাগ করিতে 

নাই এই সংস্কারই আমাদের দেশের গুরুগণকে এত হুর্দাশা গ্রস্থ 
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করিয়াছে। ছুই এক জন অবশ্ট ভাল গুরুও থাকিতে পারেন 
তাহাদিগকে সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন বাহার! 

অশিক্ষিত, অসচ্চরিত্র, সাধন! বর্ধিত তাহাদের দীক্ষা দিবার 

কি অধিকার আছে? ধিনি.নি। তাই 

১2, ওত: ৯ বড, জবাবে জি) 

করিয়া বসিবেন, বলবেন তাহার তি শিষ্যকে [৮৪ অখগ 

মগ্ুলাকার পুরুষকে দেখাইবার ক্ষমতা নাই। যিনি নিজেই 
কখনও দেখেন নাই তিনি অন্যকে কি প্রকারে দেখাইবেন 

তবে কেবল সদ্গুরুর প্রাপা প্রণামট! তাহারা ফাকি দিয়। গ্রহণ 

করিয়া! থুকেন। * 
পৈত্রিক বাগ্ বাগিচ?, গৃহ সম্পত্তির ম্যায় তাহার শিষ্য 

ঘরটা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন । একবারও মনে ভাবেন 

না বে দীক্ষা দেওয়া তামাসা নহে। শিষ্যকে সংসার-সিন্ধু 

পার করিবার গুরুভার তাহীদ্িগের উপর নির্ভর করিতেছে । 

ভগবানের সম্মুখে তিনি শিষ্যের জন্য দায়ী? কিছু ন। জানিয়! 
শুনিয়া কোন্ সাহন্দে এই জ্বলস্ত আগুনে হাত দিতেছেন তাহ! 

জানি না। হিন্দু হইয়া শাশ্র মানিয়। কি প্রকারে এমন ভয়ানক 
অন্ায় কার্ধা, করিতেছেন তাহা! বলিতে পারি না। গুরুর 

লক্ষণ কি তাঁহ। প্রথমে জান! উচিত, তাহার পর দীক্ষা! দিবার 

উপযুক্ত হইলে অবশ্য দিতে পারেন। যিনি স্ববশান্রদর্শী, 
কাধ্যদক্ষ, শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম জ্ঞাত; সুভাবী:.. রূপ; 1, বিকলা লাজ 

নহেন; যাহার দর্শনে লোকের..কল্যাণ, হয়,.. বিনি_.জিতেহিছি, 
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সত্যবাদী,  বরন্ধণ্যশীল, ্রান্মণ+ শাস্তচিত্ , পিভৃণ্মাতু হিত ? নিরত, 
আশ্রমী, দেশবাসী এই রূপ গুধযুক্ত দেখিয়। গুরুপদধে. বরণ, 
করা উচিত” "এই প্রকার গুণবান 1ান হইয়া শিক্্যকে দীক্ষা দিলে 
উভয়েরই মঙ্গল। আল কাল গুরুগিরী, চাকরী ও ব্যবসার 
ক্ায় অর্থ উপার্জনের পথ হইয়াছে 4 কর্ম দোষে গুরু পর্দকে 

লঘু করিতেছেন। শিষ্যকে উদ্ধার করিতে ন1] পারিলে 
»হাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। 

মন্ত্র দীক্ষার পুর্বে গুরু এবং শিষ্যু অস্ততঃ ছয় মাস বা এক 

বংসর একত্র বাস করিবেন। পরস্পর. গ্রীতিযুক্ত ও উপযুক্ত 
বোধ করিলে শিষ্য গুরুর নিকট জ্ঞান ভিক্ষা চাহিবেন তখন 

গুরু কূপ! করিয়া শিষ্যের ভব যন্ত্রণা নস্তারের উপায় তকজ্ঞান 

উপদেশ দীক্ষা! দান করিবেন। অনেক সময় শিষ্য আম্মতে 

“রু বলপূর্ববক দীক্ষ! দেন কিন্তু তাহা মহাপাপ। উপম্্চক 
হইয়! দীক্ষা দেওয়া কেবল পয়সার লোন্ভ ভিন্ন আর কিছু নহে। 

শিত্য_ করজোড়ে প্রার্থনা ন না করিলে কোন সুদুরুই দীক্ষ। 

দিবেননা। না। "শিল্প মন্ত্র জপ রে কিনা সাধনে 'কোন বিঃ 

হইতেছে কিনা, শিত্ কতটুকু উন্নতি লাভ করিল গুরুর খবর *. 
রাখা আবশ্যক কিন্তু এখনকার শুরুগণ ভুলিয়াও একবার তাহ। 

জিজ্ভীসা করেন না। শিষ্য কত টাকা বেতন পায়, মানে 

উপরি পাওনা কৃত টাকা তাহ! জিজ্ঞাস। করিতে কখন ভুল 
হয় না। অনেক শিক্ষিত লোকে আক্ত কাল সেই জন্য 
কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে. চাহেন না। যোগ্য. গুরু 
পাইলেই দীক্ষা লইবার চেষ্টায় থাকেন। 
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ভাল গুরু না হইলে ঠিক পথ বলিয়া! দ্রিবার, কাহারও 
ক্ষমতা না মতা নাহ। ক্ষেত্র অর্থাৎ মনুস্যের দেহ সকলকার সমান নহে । 

সেইজন্য সকল লোকের বীঅমন্ত্র তিক কর! বড়ই শক্ত । মহা 
পুরুষ ব্যতীত হইতেই পারে না । আমাদের কুলগুরু হইতে 
কিছু পাইবার আশা ভরস! শাই কারণ তীহার। নিজেই কোন্ 
পথে যাইবেন তাহা! জানেন না। অন্ধ হইয়া অন্ধকে কেহ, পথ 

দেখাইতে পারে ন1। সকল সংসারেই দেখা যায়, এক বাটাতে 
পাঁচটি ছেলে, তাহার কেহু সৎ, কেহ. অসৎ, কেহ ধাম্মিক, কেহ 
অধান্মিক, কেহ নাস্তিক, কেহ প্গুত; কিন্তু কুলগুরু, চিরকাল 

সকলেরই ইঙ্টদেবত। এক, বীজমন্ত্রও একের যাহা অন্তেরও 
তাহা কেবল নামের অক্ষর মিলন করণ মাত্র, এই প্রকাঁর 
সিদ্ধান্ত করিয়া দীক্ষা দিয় থাকেন। সেই বীজে শিষ্যের 
ভাল হউক ব! মন্দ হউক তাহার যেন কোন দায়ীত্ব নাই। গুরু 
ঘে কি বন্ত তাহ। তিনি নিজেও জানেন না। শিষ্তকে দীক্ষা 
দিয়া বাৎসরিক এক টাকা বাঁ দুই টাকা বা্ধিক পাইলেই আর 
কোন কথা নাই। দীক্ষা! লইয়া শিষ্যের কি উপকার হইল 

“সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে যেন ভয় হয়, পাছে শিষ্য কিছু 

জিজ্ভীসা। করে। প্রথম হইতেই বাধা কথা৷ একটা বলিয়া 

খাকেন- জন্ম জন্মাস্তর না হইলে ধর্শ উপার্জন হয় না, ইহা 
এক জন্মের কণ্ম নহে । . পূর্বব জন্ম পর্য্যন্ত এই কথা শুনিয়। 
আসিয়াছি, এই জন্মেও তাহহি শুনিলাম, পর. জন্মে তাহাই 
ওনিব, এই প্রকারে-জন্মের পর জন্ম চলিয়। যাইতেছে ও যাইবে, 



১৭০ মহাত্মা! তৈলজ স্বামীয় তব্বোপদেশ 

'সেইটা যে কোন্ জন্ম তাহ কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। 

'আর এই জন্ম যে সেই জন্ম নয়, ও কেন নয়, তাহাও বলিবার 
ক্ষমতা কাহারও নাই অথচ তাহারা গুরু বলিয়া মহ! অভিমান 

করিয়া থাকেন । 

' চিটা ধান বা আগড়া অথবা! গৌড়া বীজ জমিতে রোপণ 

করিলে কখনই অঙ্কুর বাহির হইবে না । সেই জন্য বীজ ঠিক 

করিয়া দীক্ষা গ্রহণ কর! নিতান্ত.আবশ্টক। ' বীজ ঠিক কর: 
সৃদুক্লুভিন্ন হইতে প্মারে ন!।. আদুগুরু সহজে মিলে নান দীক্ষা 
গ্রহন কয়া একটি সামান্য কার্জ নহে উপযুক্ত হইলে তাহার পর 
দীক্ষা লইবার চেষ্টা করা উচিত। সংসারে উপযুক্ত গুরু পাওয়া 
যায়না বলিয়া লোকের এ দুর্দশ! হইয়াছে । কোন কোন 

স্থানে অল্প বয়স্ক বালকেই দীক্ষা দিয়া থাকে, আবার কোন 

স্থানে স্্রীলোকেও দীক্ষা! দিয়া থাকেন। ইহাদের মধে। 

কেহুই অবগত নহেন যে দীক্ষা দেওয়া কি ভয়ানক কাজ! 

ধাহারা এই প্রকাঁর গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেনু, তাহারাও 
জানেন না যে দীক্ষা কি জন্য লইতে হয়া পূর্ববকালে উপযুক্ত... 
শিষ্য অনেক পাওয়া যাইত, সেই জন্য স€গুরুও সকলেই 
পাইতেন। ভগবানকে পাইবার জন্য যদি প্রাণ, কুদিয়া, 

ব্যাকুল হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে, ভগবান, স্বয়ং তোমার 

সহায় হইয়া বু মিলাইয়! দেন দেন 

সদ্গুরু ই বাজারে, পথে ঘাটে, নিকটে বা. সহরে 
পি ০৭ ২ ৮ সপ পপ রো 

পাওয়া যায় না । ভগবানের জন্য যদি পাগল হয়, 



পাইবার জন্য বধন বিরহ হয়, তাহার দর্পন লাক লালসা যখন খুব 
বলবভী হয় এবং ভীহাকে ন।' পাইলে আর আর কিছুই ভা ডাল 
চি রর 
লাগে না তখন ভহারই কৃপায় সদগুরুর দর্শন প পাওয়া য্যা়।, 
সত শিস্য না হইলে সদ্গুরু কখন পাওয়। বায়-না, যেমন শিল্ঠ 

ভেমনই গুরু সকলের ঠিক ভাহাই মিলিবে। শিষ্য যদি গুরুর 

প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, দীক্ষা-মন্ত্রে ও ভগবানে যদ্দি তাহার বিশ্বাস 
ও ভক্তি থাকে তবে নিশ্চয় জানিবে গুরু কাচ! হইলেও শিষ্য 

পরমধামের অধিকারী হুইবৈ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

: শিষ্য যেমন তউক্ত লক্ষণযুত্ত দৈখিয়। উপযুক্ত ব্যত্তিকে গুরু 
পদে বরণ করিবে গুরুও স্মভাবাদি না জানিয়া শিষ্য করিবেন 
না। শিষ্য পুণ্যবান, ধান্মিক, বিশুদ্ব-অন্তঃকরণ, গুরু্ভক্ত. 
জিতেক্দ্রিয়, দান ধ্যান পরায়ণ, ধীর স্বভাব এই প্রকার প্রকৃতি 

না হইলে সে শিষ্যকে কখনও দীক্ষা! দিবেন না। অলস, 
মলিনবেশ, দা্িক. কপণ, দরিদ্র অর্থাৎ যে বাক্তি অথেল 
উপবৃক্ত ঝ্যুয় না করে, রোগী, অসন্তোষ তি, রাগী, লোভী, 

কর্কশভাধী, অন্যায় উপার্জনে ধনবাঁন, পরদ্ীতে রত, অভিমানী, 
আচারভ্রষ্ট, খল, বহুভোক্ত1, ছুরাত্মা এবং যে গুরু নিন্দা করে 

ব। শ্রবণ করে ইত্যাদি প্রকার পাপিস্ঠ নরাধম ব্যন্তিদকে কদাচ 
শিষ্য করিবেন না। মন্ত্রর পাপ রাজা, স্্ীর পাপ স্বামী এবং 
শিষ্যের পাঁপ গুরু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন। | 

'ুরু বখন শিষ্যের বাটাতে আসিবেম, শিষা অগ্রগামী 
হইয়। ভাহাকে নিজ আলয়ে আনয়ন. করিবে। : তাহার 



১৭২ মহাত্া। তৈল স্বামীর তত্বোপদেশ 

প্রত্যাগমনকালীন. পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর গন করিে। বিনা 
অনুমতিতে তাহার সন্গুথে কোন আসনাদিতে বসিবে না। 
তাহার সম্মুখে শান্তর ব্যাখা! অথব! প্রডুত্ব দেখাইবে না । শিষ্য 
ও গুরু এক গ্রামবাসী হইলে ক্রিসন্ধা।! তাহাকে প্রণাম 

করিবে, গুরুভবনএক ক্তোশের মধ্যে হুইলে প্রত্যহ একবার 

প্রণাম করিবে, ছুই ক্রোশ মধ্যে হইলে মাসে চারি দিবস প্রণাম 

“করিবে, চারি ক্রোশ বা তাহার অধিক হইলে চারি মাস অস্তর 

যাইয়া তাহাকে প্রণাম করা উচিত ।' 

গুরু আজ্ঞ! অবশ্ঠ পালন করিবে, তাহ .না করিলে ধর্ম, 

কণ্ম, জপ পুর্জাদি সকলই বৃথা ও নীচগ্যমী:হয়। গুরুর সহিত 
কখন, খণ দান কিনব! কোন বস্ত ক্রয় বিক্রয় করিবে ন1। গুরুর, 

প্রমাদ যে শিষ্য ভক্ষণ না করে, তাহার বিপদ পদে পদে । ভক্তি 
স্শস৬৯ ০৮০১ 

পৃর্ববক গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ করিলে তাহার সমস্ত পাপ বিন 

হয়। দীক্ষা লইবার রর রা নি্ঘলিখিত কয়েকটি কথ 

কখন পা থা পে না । 

২। কখন কাহারও হিৎস করিবে না। 

৩। সকল জীবে স্ সমান দা করিবে | 
৪8 | যথাসাধ্য পরোপকার র কারিবে | 

৫। রিপু সকল্কে দমন অর্থাৎ, আপন বশে আনিবে। 
৬। পরগ্রীতে: কাতর হইবে না বরং আনন্দিত হইবৈ"।. 
৭। ভভানরুত কোন প্রকার অন্যায় কার্য করিবে ন!। 



ঈ$গি 

/| এলেন 
)] নাঃবান এনাও গার বান 

১৪. মাপা বর] গা ন। 

)| মান বারে 
১ রি মা বি মা 
মাএ সী রঃ ্ 
নাহার বিগ বরিতে চটী বব না। 

১8৬ 



চিত্তশুদ্ধি 
' হিন্দুধর্শের সার চিত্রগুদ্ধি। ীহারা হিন্দুধর্মের অনুরাগী 

অথব। হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্পের অনুসন্ধানে ইচ্ছুক ত্ীহাদিগকে 
এই তর্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হুয়। সাকার 
উপাসন! বা নিরাকার উপাসনা, 'একেশ্বর বাদ বা বহু-দেব 
ভক্তি, দ্বৈত বা! অদ্বৈতবাদ্, জ্ঞানবাদ, কর্পাবাদ ব1 তক্তিবাদ 
সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। চিত্গুদ্ধি থাকিলে সকল 
মতই শুদ্ধ, চিত্ুদ্ধির অভাবে সকল মতই অপ্ত্ধ। যাহার 
চিন্তগুদ্ধি নাই তাহার কোন ধর্মই নাই। ধীাহার চিত্তশুদধি 
আছেত্তাহার আর কোন ধর্মই প্রয়োজন নাই। চিত্তরীদধি 
কেবল হিন্দুধর্ণ্র সার এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার। 
বাহার চিত্বশুদ্ধি আছে তিনিই শ্রেষ্ট হিন্দু; শ্রেষ্ঠ মুসলমান, 
শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, ইত্যাদি । যীহার চিন্তগুদ্ধি নাই তিনি কোন 
ধর্্মীবলন্বীদিগের মধ্যে ধান্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। 
চিত্তশতদ্ধিই ধর্ম এবং ইহা! হিন্দু ধর্মে প্রবল । যাহার চন্তদধি 
নাই তিনি হিন্দু নহেন বলা যাইতে পারে। 

এই চিত্তগুদ্ধি কি তাহা অনেক প্রকার লক্ষণ ও কাষোর 
দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। চিতশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ 
ইন্টরিয়ের সংযম ।* ইক্রিয় সংযম এই বাক্য দ্বারা এমন খুবিতে 
হইবে লা যে ইন্ত্িয় সকলের 'একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস 



চিত্গুদ্ধি . . ১৭৫ 

করিভে হইবে। 'ইন্্িয়গণুকে ও সংঘত--অ-২..আ]পুনু বশে 
আনিতে হইবে তাহাদের বশে যাইবে না, ইহারই নাম ইন্জরিয় 
সংযম জানিবে.। ওদরিকতা এক প্রকার ইক্জ্রিয়পরতা, কিন্তু 

এই ইন্দ্রিয়ের সংযম করিতে হইলে এমন বুঝিতে হইবে ন! 
যে পেটে কখন খাইবে না অথবা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিবে... 
কিন্বা। অর্ধাসন বা কদর্ধ্য আহার করিয়া দিন যাপন করিবে 
শরীর এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে পরিমাণে এবং যে প্রকার 
আহারের প্রয়োজন তাহা। অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে ইন্দ্রিয় 
সংযমের কোন বিদ্ব হয় না। ইক্দ্ির সংঘম তত কঠিন ব্যাপার 
নহে কেবলমাত্র কোন ইন্ড্িয়ের বশবর্বাঁ না হইয়া তাহাদিগকে 
আপন বশে আন! আবশ্যক আর তাহা হইলে উত্তম আহারাদি 

অবিখেয় নহে, যদি তাহাতে স্পৃহা না থাকে। স্ুলন কথা এই 
যে, ইন্দ্রিয়েরে আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয় সংযম। আত্ম 
রক্ষার্থে বা ধর্ম রক্ষার্থে অর্থাৎ এঁশিক. নিয়ম রক্ষার্থে যতটুকু 
ইত্জ্রিয়ের চরিভার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয়. 
পরিতৃপ্তির অভিলাষ কবরে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযম হয় নাই,।.যে 
মা করে তাহার হইরাছে। যাহার ইন্দ্রিয় পরিত্ৃপ্তিতে সখ 
নাই, আকাঙক্ষা। নাই, কেবল ধর্ম্প রক্ষা আছে তাহাবুই ইন্দ্রিয় 
যত হইয়াছে । . 
"এমন অনেক লোক আছেন । যে ন্রিয় পরিতৃপ্িতে একে- 

বারে নিমুখ কিন্তু, মনের কলুষ ক্ষালিত করেদ নাই। . লোক. 
লজ্জায় বা লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য কিম্বা এঁহিক 



১৭৬ মহাত্ম! তৈল স্বামীর তত্বোপদেশ 

উন্নতির ষ্ঠ অথবা ধন্মের ভাগে গীড়িত হইয়া ভাহার' 
জিতেন্ডিয়ের ন্যায় কার্ধ্য করেন কিন্তু ভিতরে ইন্জ্রির়ের দাহ বড় 
প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তীহার! কখনও শ্খলিত পদ না 

হইলেও তীহার! ইন্দ্রিয় সংযম হইতে অনেক দুরে । ধাঁহার। 

মুহুমু্ছঃ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকার্য তাহাদিগের 
হইতে এইরূপ ধর্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়কেই 
তুল্যরূপে ইহলৌকের নরকের অগ্িতে দগ্ধ হইতে হইবে। 
ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর যখন ভ্রমেও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ডির 
কথা মনে আনিবে না, আর্ত রক্ষার্থ বা ধর্মাগ ইন্িয় চরিতার্থ 

করিতে হইলেও তাহা। ছুঃখের বিষয় ব্যতীত খের বিষয় বোধ 

হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়াছে। তাহার অভাবে 
যোগ অভ্যাস, তপস্যা, উপাসনা, কঠোর কার্ষা সকলই বৃথা ।. 

কেবল. যোগ বা তপস্যা করিলে ইন্দ্রিয় সত্যম হয় না । 
' কার্য "ক্ষেত্রেই সংসার ধর্মেই ইন্দ্রিয় সংযম হয়। প্রভাহ 
অরণ্যে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপাদান সকল হুইতে দুরে 

গমন করতঃ সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হুইয়! মনে কর! যায় বটে যে,. 
আমি ইন্দ্রিয় জয়ী হইয়াছি কিন্তু যে মৃতপাত্র অগ্ি সংস্কৃত হয় 
নাই তাহ! যেমন স্পর্শমাত্র টিকে না, তেমনই এই প্রকার ইন্তিয় 

. সংবমও লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। ইছার ভুরি ভুরি প্রমাণ 

আছে। ্বগ্গ হইতে একজন অপ্পরা: জলিল অমনি খাবি 

ঠাকুরের, যোগ ভঙ্গ হইল, আর ধৈর্য্য করিতে ন| পারিয়া নানা 

প্রকার গোলযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হুইয়া, অবশেষে ইন্দ্র 



. চিত্তশুদ্ধি - ১৭৭ 

পরিতৃপ্ত করিয়৷ “ক্ষান্ত হইলেন: যে দেশে যে দ্রব্য পাওয়া 
নায় ন।'সেই দেশের. লোকে সেই দ্রব্য খায় না বা ব্যবহরি করে 
না, যদি কখন পায় তবে অতি আগ্রহের সহিত থায় বৰ! ব্যবহার 

করে; তাহাকে ত্যাগ স্বীকার বলে না। ঘে প্রত্যহ ইন্দ্রিয় 
চরিতার্থ উপযোগী উপাদান"দমুহের সংসর্গে আমিয়াছে তাহা 
দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই 
,পরিশেষে ইন্দ্রির জয় করিয়াছে । . পরাশর 'বা বিশ্বামিত্র ঝি 
ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন 'নাই, ভীম্ম বা লক্ষণ ই হার। ইস্ছিয় 
জয় করিতে পারিয়াছিলেন। *. এ 

ইন্দ্রিয় সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথ! । চিন্তশুদ্ধির তাহার, 
অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত,কিন্তু 
অন্য কারণে তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয় সুখ: ভোগ 
করিব না কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমায় সকলে ভাল 

বাসিবে, এই বাসন। তাহাদের মনে বড় প্রবল। আঘমান্র ধন, 
হউক, আন্্তার মান হউক; আমার সম্পদ হউক, আমার বশ 

সপ স্র ০স ক 

, হউক, আমার সৌভাগ্য হউং হুউক,, আমি বড় হই, আর. আমাকে 
কতো ও বসে ও 

সকলে ধারক ও ২ ও মহাত্মা, বলিয়া মান্ত করুক, তাহারা সর্ববহ্াই 
এই কামনা ₹ করে, ]. যাহাতে ঠ এই বাসনা পুর্ণ হয় নহয় চিরকাল সেই 

চেষ্টায় সেই উদ্ভোগে ব্যস্ত থাকে | সেই জন্য ন৷ করে.এমন কার্য 
নাই, তাহা ভিন্ন এমন+বিষয় নাই যাহাতে মন না দেয়। যাহার! 
ইন্ত্িয়াসন্ত' তাহাদের' অপেক্ষা ও ইহারা. নিকৃষ্ট ইহাদের নিকট 
ধর্ম কিছুই. নহে, কর্ম কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে,ভুত্তিৎ, কিছুই 

১২ 



১৭৮ মহাত্মা! ভৈলঙগ স্বামীর তকন্বোপদেশ 

নহে।: ভাহার! ঈশ্বর মানিলেও ঈশ্বর আছেন কিনা সে 
বিশ্বাস নাই, জগত থাকিলেও তাহার্দের কাছে জগৎ নাই। 

ইন্দ্রিয় আসক্তির অপেক্ষা! এই স্থবার্থপরত! চিত্রগুদ্ধির গুরুতর, 

। বিসশ্ন। পরার্থপরত। ও বাসন! ত্যাগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হয় না? 
৷ যখন আপনি যেমন পরও তেমূন এই কথা বুঝিব, যখন আপন 
 স্থুখ যেমন খুঁজিব পরের সৃখও তেমনই খঁজিব, যখন আপনা : 
। হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে 

আপনার ভাবিব্, যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়! পরকে 
স্বব্থ জ্ঞান করিব, যখন পরেতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে 

পারিব, যখন আমার আত্মা এই, বিশ্বব্যাপী 1 বিশ্বময় হইবে, 
তখনই চিতশুদধি হইয়াছে জানিবে। তাহা না হইলে ডোর 

কৌপীন ধারণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ পুর্ববক ভিক্ষা ধৃত্তি 
অবলম্বন করতঃ দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া বেড়াইলে চিত্তশুদ্ধি 

হইবে না । পক্ষান্তরে রাজ সিংহাসনে হীরক মণ্ডিত হইয়' 
উপবেশন করতঃ যে রাজা! একজন ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার 

দুঃখের মত ভাবেন তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে । যিনি যিনি সুকুল.. 

শুদ্ধির অ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, ধাহার কৃপায় শুদ্ধি, তাহাতে গাঢ় 

ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ, এই ভক্তিই চিত্তশুদ্ধির এবং 
ধর্শের মূল। 

: চিত্তপ্তদ্ধির প্রথম লক্ষণ হৃদয়ে শাস্তি, দ্বিতীয় লক্ষণ পরকে 
ভালবাসা, তৃতীয় লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি। যে সকল ন্যক্কির 
এইরূপ শাস্তি, প্রীতি ও ভক্তি যোগ হয় তাহাদের কোন 



চিনুগুদ্ষি ১৭৯ 

কামন। থাকে না, অধিক কি তাহাদিগকে সান্বোক্য অর্থাত 

আমার' লহিত বাস, সামীপ্য অর্থাৎ সমীপবত্তিত্ব, সাষুজ্য অর্থাৎ 
আমার তুল্য এই্বর্য, সারপ্য অথাৎ আমার সমান রূপত্ব এবং 
একত্ব, এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা ভগবত সেবা 

ব্যতীত আর কিছু চাহে না। ধনের আশা পরিত্যাগ করিয়! 

অন্ধাযুক্ত, হিংসা ত্যাগ, নিষ্ষাম হইয়া পুজা! বা! জপ দ্বারা তাহার 
স্বরূপ দর্শন, স্পর্শস, স্তব করণ, বন্দুন, সকল প্রাণীতে তাহার 
ভাব চিন্তা করণ, ধৈর্য্য, বৈরাগা, মহৎ ব্যক্তিদিগকে সম্মান 
করণ, দীনের প্রতি দয়া, আত্মতুল্য ব্যক্তির সহিত মৈত্রতা, 
অন্তরিক্দ্রিয়ের দমন, বাহোক্দ্রিয়ের নিগ্রহ, আত্ম বিষয়ক শ্রবণ, 

সাহার নাম সংকীর্ভন, সরলতা, সৎসঙ্গ করণ এবং নিরহং ংকারিকতা 

রর্শন, এই সকল গুণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় আর সেই সকল 
লোক বিনা বততে তাহাকে প্রাপ্ত হয়। যেমন গন্ধ বায়ুযোগে 
বস্থান হইতে. আসিয়া ব্রাণকে আশ্রয় করে সেই প্রকার ভক্তি 
যোগযুক্ত চিত্ত'বিন৷ যত্বে পরমাত্মাকে আত্মসাৎ 'করে। 

তিনি সকল ভূতের" আত্ম! স্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীতেই 
অবস্থিত আছেন। জীবে যে পর্য্যন্ত সর্বব প্রাণীতে অবস্থিত 
“তাহাকে” আপন হাদয় মধ্যে জানিতে না! পারে, সে পর্য্যন্ত 

স্বকর্শ্টে রত হইয়া! উপাসনা! বা জপ. করিবে । যে ব্যত্তি 
আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে, যাহা; 

আপনারণ্ছুঃথের তুল্য পরের ছুঃখ অনুভব ন! হয়, তাহার ঈশ্ব 
কি এবং ব্রহ্মময় জগৎ কি প্রকার তাহা অনুভব হইতে পাতে 



১৮০ মাত্র! 'তলক্গ স্বামীর তর্যোপদেশ 

না। উশ্বর সর্ববাগী তিনি সকল স্থানে “অর্থাৎ বনে গ্রামে 

নগারে, জলে, স্থলে, শৃনে, প্রস্তরে এবং দকল প্রাণীতে আত্মার 

রূপ অবস্থিত রহিযাছ্েন। কেবল মুখে ঈশ্বর সর্বব্যাগ 
বিলে চলিবে না। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এই কথা স্বীকার 
করিলেই ভঙ্গময় 'উ৪€ খীঝার করিতে হইবে। যাহারা 

জ্ঞানের সহিত উশর সূপ্বব্যাপী, ঈশর মন্বীন্তর্যামী বলেন 

তাহারা বরঙ্ষময জগং কি প্রকার থেশ বুঝিতে পারিতেছেন। 

ঈশ্বর যে কি পদার্থ এবং ভাহার আকারই ব। কি গ্রক্কার, আর 

ক করিশ্লে বা কোন্ পথ অবলম্বন করিলে তাহাকে পাওয়া 

হার ভাহা প্রথমে ধারণ! ৭ দুষ্ট হয় মা কেবল বুঝিয়া লইতে 
হয়। বুঝিতে চেফা করিলেই হাদযন্গম, হইয়া প্রথমে কারণ 
গরত্যক্ষ হইয়া | পরে দর্শণ হয়। তিনি দিব| রাত্রি সুখেই 

আছেন আমরা স্তরের সহিত দেখিতে চাইনা ন নলিয়া ইহাকে 
দেখিতে পাই না. 



ধর্ম 

আজ কাল সর্বনর সকল লোকের মুখে বাহিক বা আস্তরিক 
কেবল ধর্মের কথা শুনিতে পাশুয়া যায়। এমন পুস্তক, এমন 

পত্রিকা, এমন গ্রাবন্ধ নাই ঘাহাতে ধন্মের হুষ্কারে লোকের কনে 

তাল। না লাগে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আজিকার মনুষ্য সমাজ 

এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদাফের মধ্যে ধর্ম বড়ই বিরল । সকল 

লোকের মধ্যে, সকল সম্প্রদায় মধ্যে কেবল হিংসা! ও বিদ্বেষ 

পূর্ণ, কেবল ভাব চুরি অর্থাৎ ভিতরে এক প্রকার; বাহিরে অন্য 
প্রকার। যিনি নিজে বলিতেছেন আজ .. কাল... কম্যাদায়..রুডই 

শক্ত ধ্যাপার হই হইয়াছে ইহ। উঠিরা যাওয়। নিতান্ত আবশ্ুক 
তিনিই নিজের পুত্রের বিবাহের সময় অতি অল্প করিয়া দ্শ 
হাজার টাকার কমে ঘাড় পাতেন 71 | ক্ষেবল ঘুখে ধর 
করিয়া গগনতেদী রোল হইতেছে । কপটতার, এত প্রাদুর্ভাব 

বোধ হয় পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই। মনুষ্য সমাজের 

এমন ছুরবস্থ। আর কখনও হয় নাই। মনুষ। আজ বড়ই অনথখী 
তাই হখ দুঃখ তত্ব লইয়া এত ব্যস্ত হইয়াছে। 

ঘমে দেখ। উচিত ধর্ম কোথ। হইতে আছিল, কোন্ সময় 
হইতে আরম্ত হইয়াছে, তাহার স্থষ্টিকর্তভাই বা কে? অনেকেই 

মনে করিতে পারেন একথার উত্তর বড় সহজ ।* স্বীষ্টিয়ান বলি- 

বেন মুস। ও বীণ্ড ধর্দ্ম আনিয়াছেন, মুসলমান বলিবেন মহম্মদ 



১৮২  মহাতা! তৈলঙ্গ স্বামীর তন্বোপদেশ : 

ধর্ম আনিয়াছেন, বৌদ্ধ বলিবেন তথাগত, ধর্ম আনিয়াছেন, 
হিন্দু বলিবেন ধর্ম্ঘ স্বয়ং ভগবান আনিয়াছেন অর্থাৎ ইহা 

ভগবান বাক্য এবং খধিবাক্য। কিন্তু তাহা ছাড়! আরও ধর 

আছে। পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে তাহার সংখা। 

নাই, সকলেরই এক একটা ধশ্থ আছে। এই জগতে এমন 

কোন জাতি নাই যাহাদের কোন প্রকার ধণ্ম নাই, তাহাদের 

ধর্ম কোথা! হইতে আসিল ? অথচ তাহাদের ধর্মঅ্রফ্টা কেহ নাই | 
ধাহারা বলেন, যীস্ বা মহম্মদ, মুসা ব! বুদ্ধ ইত্যাদি ধশ্ঃ 

সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগের ইহ] ভয়ানক ভূল, ইহারা কেহই 
ধশ্রের স্ষ্ত্রি করেন নাই, কোন প্রচলিত ধর্মের উন্নতি করিয়া- 

ছেন মাত্র। শ্রীষ্টের পুর্বে ইহুদি ধম ছিল, স্রীষ্ট ধণ্্ম তাহারই 

উপর গঠিত হইয়াছে । মহম্মদের পূর্বেও আরবে ধম্ম ছিল? ইম্- 
লীম ধর্ম তাহার উপর ও ইনুর্দি ধর্মের উপর গঠিত হইয়াছে । 

শ'ক্যসিংহের পুর্নৈব বোঁদক ধর্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম কেবল হিন্দু 
ধর্মের সংস্কার মাত্র । - মুসার ধর্ম প্রচারের পূর্বেও এক ইনি 
ধর ছিল, মুসা তাহার উন্নতি করিয়! গিয়াছেন।' সেই সকল 
আদিম ধর্ম কেশ] হইতে আসিল, তাহার প্রণেত। কাহাকেন্ত” 

দেখ। ঘায় না। ধন্মের উৎ্পন্তি বুঝিতে গেলে সভ। জাতির 

ধর্দ্দের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কিছু পাওয়া যাইবে ন।, কারণ 

ভ্য জাতির ধর্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা 
আর নাই ; প্রথম অবস্থা ভিন্ন আর কোথাও উৎপত্তি, লক্ষণ 

দেখিতে পাঁওয়। যার না, যেমন গাছ কোথা! হইতে হইল, 
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” অঙ্কুর দেখিলে বুঝা যায় প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিলে বুঝ! যায় না। 

অতএব অসভ্য জাতিদিগের ধর্মের আলোচন!'করিলে ধর্মের 
উত্পত্তি বুঝা যায়। 

মনুষ্য যতই অসভ্য হউক না কেন তাহার! সকলেই বেশ 

বুঝিতে পারে যে শরীর, হইতে. চেতন্য একটা পুথুক-সামগ্রী। 
একজন মানুষ চলিতেছে, কাজ করিতেছে, কথ। কহিতেছে, 

খাইতেছে, সে মরিয়া গেলে আর কিছুই করে না! অথচ তাহার 
শরীর যেমন ছিল তেমনই, আছে হস্ত পদাঁদির কিছুই অভাব নাই 
কিন্তু সেআর কিছুই করিতে পারে না। তাহার শরীরের একটা 
কিছু প্রধান বস্ত তাহার আর নাই সেইজম্ব মলে আর কিছু 

করিতে সক্ষম হয় না। তাহাতেই অসভ্য লোকেও বুঝিতে 

পলরে যে শরীর ছাড়া জীবে আর একট। কি পদার্থ আছে 
সেইটার বলে জীবত্ব, শরীরের বলে জীবত্ব নহে। সভা 
লোকে ইহার নাম দিয়াছে জীবন অথবা প্রাণ বা আর কিছু 
অসভ্য লোকে নাম দিতে পারুক আর নাই পারুক সকলেই 
বেশ জার্নে ইহা দেহের মধ্যে একটা প্রধান ও স্বতন্ত্র সামগ্রী । 

আর একটু বুঝির! দেখিলে বেশ জানিতে পারা যায় যে ইহা! 
কেবল জীবের আছে তাহা! নহে, গাছ পালারও আছে, গাছ 

পালাতেও এ জিনিসট। যতদিন থাকে, ততদিন গাছে ফুল ধরে; 
পাতা গজায়, ফল ধরে, হ্রাস বৃদ্ধি পায়, আর তাহার অভাব 

হইলে আর ফুল ধরে না, পাত। গজায় না» ফলও ধরে না, গাছ 

শুকাইয়! মরিয়! যায়। অতএব গাছ পালারও জীবন আছে। 



১৮৪ মহাতু! তৈলঙ্গ স্বামীর তত্বেপদেশ 

গাছ পালার সঙ্গে আর জীবের সঙ্গে একটা প্রভেদ এই যে 

গাছ পালা নড়িয়। বেড়ায় না, কথা কহিতে পারে না, ইচ্ছামত 

কিছুই করিতে পারে না। অতএব মনুষ্য এক্ষণে জ্ঞান সোপানে 
একপদ উঠিল; কারণ বেশ জানিতে পারিল যে জীবন ছাড়! 
জীবে আর একট! কিছু পদার্থ আছে, যাহা গাছ পালায় নাই, 

'তাহাকেই সভ্য লোকে চৈতন্য বলিয়া থাকে । 
সকলেই দেখিতেছেন মানুষ মরিলে, তাহার শরীর থাকে 

কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন শরীর 
থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মুচ্ছাদি রোগ হইলে শরীর 
থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। এক্ষণে সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে, যে চৈতন্য শরীর ছাড়া একটি স্বতন্ব বস্ত। এক্ষণে 

আরও দেখিতে বা বুঝিতে হইবে, এই শরীর হইতে ঠচতন্য ঘি 
পৃথক বস্তু হইল তবে এই শরীর ন| থাকিলে চৈতন্য থাকিছে 
পারে কি না এবং থাকে কি না। যদি থাকে তবে কোথায় ও 

কি ভাবে থাকে । মানুষ মাত্রেই প্রত্যহ দেখিতেছেন যে চৈতন্য 
দেহ ছাঁড়িয়! যথ। ইচ্ছা! তথা। যাইতে পারে এবং যথা ইচ্ছা তথ: 
থাকিতে পারে । তাহার প্রমাণ স্বপ্প অবস্থায় শরীর এক স্থানে 

থাকিল, কিন্তু চৈতন্য 'আর এক স্থানে বেড়াইতেছে, সুখ দুঃখ 

'স্োোগ করিতেছে, নান। প্রকার কাধ্যও করিতেছে । তাহ! 

হইলে শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে ইহাতে বোধ হয় আর 

কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। জীব আপন ইচ্ছায় কার্ষ। 

করিতে পারে, এই জন্য জীবের চৈতন্য আছে। নিজ্জীব ইচ্ছ' 
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অনুসারে কার্য্য করিতে পারে না, সেই জন্যই অচেতন । 

এক্ষণে বোধ হয় সকলেই বেশ ভালরূপ বুঝিয়াছেন, যে শরীর 
গেলেও চৈতন্য থাকে এবং এই বিশ্বাসই ধর্মের প্রথম সোপান । 

জ্ঞান্ই..ধূর্ের.মুল, যাহার জ্ঞান নাই তাহার আর ধর্শ্ম বা 
অধশ্ম কি? 

জড় পদার্থে চৈতন্য আরোপ করা ধর্মের দ্বিতীয় সোপান 

ইহাকে ধন না বলিয়। উপধন্্ম বল! যাইতে পারে। ম্মার 
উপধর্্মই সত্য ধর্দ্দের প্রথম অবস্থা । কোথা হইতে আকাশে 

মেঘ আসে, মেঘ আসিয়া কেন বৃষ্ঠি হয়, বৃি হইয়া! কোথা যার, 
মেঘ আসিলেই বা 'সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না'কেন, যে সময়ে 
বৃষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য হইবে, সেই সময় 
সচরাচর বৃষ্টি হয় কেন, আবার এক সময় তাহাই বা হয় ন। 
কেন? এই সকল আকাশের ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বৃষ্টির ইচ্ছা, 
এই জন্য আকাশ, মেঘ ও বৃষ্িকে সচেতন বলা-যায়।» সূরা, 

টন, নক্ষত্রঃ, অগ্নি, ঝড়, বায়ু, বধ, বিদ্যুৎ ও সমুদ্র সম্বন্ধেও 

সেইরূপ । ঝড়, বৃষ্টি, কায়ু, বজ, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহাদের অপেক্ষ' 
আর বলবান কে? যদি ইহাদের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে, 
তবে সূর্যা, ই'হার প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য্য গতি, ফলোৎপাদন 
শক্তি, জীবোতপাদন শক্তি, আলোক, সকলই আশ্চর্য্য ; ইনি 

জগতের রক্ষক বলিলেও হয়। ইনি যতক্ষণ উদয় না হন 
ততক্ষণ জগতের কাজ কর্ম্ম সকলই প্রায় বন্ধ থাকে । | 

এই সকল শক্তিশালী পদাথের ক্ষমতা দেখিযাই উপাসনার 



১৮৬ মহাত্মা! ভৈলঙ্গ স্বামীর তবোপদ্দেশ 

উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাকেই ধর্মের তৃতীয় সোপান বলা 
যাইতে পারে। এই জন্য সর্বব দেশে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু বরুণ, অগ্নি, 
আকাশাদির উপাসন। করিয়! থাকে । এই জন্য বেদে ইন্দ্রাি, 

আকাশ, সূর্য্য, বায়ু, ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনা ব্যবস্থা 

আছে। মই, বাশ, সিঁড়ি, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায়ে যেমন 

অন্টালিকার ছাদে উঠা যায় সেই প্রকার ধর্্মরাজ্যে যাইবারও 
নানাবিধ উপায় বা পথ আছে। 

অহিংস]...ভক্তি, ও. ভালবাসা! ধর্দের মুল । সর্ববত্র সকল 
লোকের মুখে বাহিক বা আন্তরিক ভালবাসার কথা শুনিভে 
পাওয়। যাত্ব, পকিস্ত্র কেহ কাহাকেও বাস্তবিক অন্তরের সহিত 

ভালবাসে না। যতদিন না আপন পর সমান বোধ হুইবে ও 

প্রকৃত ভালবাসিতে শিখিবে ততদিন ধর্মের ভাণ করা কৃথা ও 
বিড়ম্বনা মাত্র। সকলেই অবগত আছেন যে ভালবাসা ছুই 
প্রকারু। প্রুথম স্বাভাবিক; সম্বন্ধের বলে ভালবাসা যেমন 

পিতা: পুত্রে স্থায়ী ও ্ত্রীতে। দ্বিতীয় গুণ দর্শনে, যেমন বন্ধু 
বান্ধব মধ্যে। যথার্থ ভালবাসার একটি প্রণালী আছে সেই 
প্রণালীতে ভালবাপিলে তবে সেই মহৎ এবং মনোহর ফল লান্ত- 

হইতে পারে. সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিস্মৃত. হইয়া. আপনাকে 

এবং সমস্ত পৃথিবীকে ও সমস্ত প্রাণীকে, সেই, সূচ্চিদানন্দের 
ব্রিকাশ, ভাবিয়] সমস্ত মনুষ্যকে, সমস্ত প্রানীকে, সমস্ত গহকে 

ভালবাসিতে শিক্ষা করিলে তবে প্রকৃত ভালবামা৷ কাহাকে 

বলে জানিতে পারা যায় । 



ধর ১৮৭ 

যাহাকে ভা্গবাসিব সে ভাল হউক বা মন্দ হউক ভাহ। 
আমার দেখিবার আবশ্যক নাই। সে ভাঁল হইলেও ভালবাসিব 

মন্দ হইলেও ভালবানিব, জগৎ. ভাল কি মন্দ সে ১০ 

করিয়! জগৎকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর! উচিত মহে।, 

জগত সেই সচ্চিদা নন্দ, অন্তএব সমস্ত্র জগৎ ভালবাসার পাত্র ( 

যে অনন্ত পুরুষের ধ্যানে আত্ম অভিমান বিনাশ করিয়া আপ- 

নাকে ভগবস্ভাবে ভরাইয়া ফেলিয়াছে সেই সমস্ত জগৎকে 

ভালবাসিতে সক্ষম হইয়াছে এবং জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া 

ভালবাসিতে পারিবে । আমার বিবেচনা! হয় শিক্ষিত লোক 

মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে হিন্দু শাস্ত্রের ফিছু*সংস্কার হওয়া 

নিতান্ত আবশ্যক। সকলেই জানেন যে হিন্দু ধর্ম অপেক্ষা 
সম্ভা ও উৎকৃষ্ট ধর্ম আর নাই। যদি কেহ ভগবান দর্শন ও 

মুক্তি পাইয়। থাকেন কিন্বা মুক্তি চান, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম 
হইতেই অতি সহজে পাইয়াছেন ও পাইবেন। , কেবল 

আমাদের পথ দেখাইবার ব1 বলিয়! দিবার লোক নাই । এক্ষণে 

অনেক বিষয়ের প্রক্লুত ব্যাখা! করিবার তেমন পণ্ডিত নাই। 
এখনকার পণ্ডিতের! অনেক বিষয় জানিয়৷ শুনিয়া সতা মিথ্য। 

অথব। ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তাহাদের পাণগ্ডিত্য প্রকাশ 

করিতেছেন। আবার কেবল তাহাই নহে অনেক মহাত্া 

নিজে শ্লোক রচন। করিয়া হয়ত পুরাণের কথ! বেদের মধ্যে 
দিয় শাস্ত্রের দেহাই দিয়। কাটাইয়া দিতেছেন। সেই আসল 

বন্ধ ঠিক রাখ নিতান্ত আবশ্যক | 



১৮৮ মহাত্ু! তৈলঙ্গ স্বামীর তক্বোপদেশ 

কোন প্রকার একটা পথ অবলম্বন না করিল ধণ্ম্র যে কি 
পদার্থ তাহা জানা যাঁয় ন। কোশা কুশী নাড়িলেই.. নম হয 
না, প্রত্যহ কতকগুলি মন্ উচ্চারণ 'করিলেও ধর হয় না, নাঁক 

মুখ টিপিয়া ধর্মের ভাণ করতঃ লোক ভূলাইলে ধর্ম হয় না 
'সর্ববাজে হরিনামের ছাব দিয়া, হরিনামের ঝুলি হস্তে রাস্থায় 

রাস্তায় বেড়াইলে ও ধন্ম হয় না। ধন্মের নিকটে ছেষাদ্বেষ, 

ভেদাভেদ নাই। “আত্বাবশ সর্ববভূতেসূ” না হইলে প্ররুত 

ধাশ্মিক হয় না। সমদশী না হইলে যখন সিদ্ধি হয় না, কলহ 
দ্বেব যখন জগতের পাপপ্রনবত।, তখন ধন্মদ কলহ ব। 

সাম্প্রদায়িক ধন্ম যে একাম্থ নিন্দনীর, তাভাপ আর সন্দেহ কি * 

ঈশ্বর সকলের সমান, তাহা নিকট জাতি গত বা. সম্প্রদায় 

গত ধন্ নাই, ত্রাঙ্গণ, শুদ্রৎ ববন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, 

নিধন ইত্যাদি কোন প্রকার ভেদ নাই। যে তাহাকে এক 

মনে ভক্রিভরে ডাকে তিনি তাহার । তিনি 1 সকলের, এমন 

উদার ভাব ছাড়িয়া আমরা ধর্শ্দ বিবাদ করি ইহা, ও অপেক্ষ" 

ছঃখের বিষয় আর কি আছে। তিনি. এক.এবংসুকূলের, 

সেইজন্য সমস্ত জগৎ এক, সুমুস্্, জগতের, লোক এক; এবং 
সমন ধর্মই এক এ রা পথ অতিশয় উদ্ধার, ধাহ শর যে মতে 

বিশাস তিনি সেই মতেই ধর্ম লাভে সমর্থ। কখন কাহার 
ধশ্মে ব্শ্বাস.ভঙ্গ করা কোন মুত্রেই উচিত নুহ । 

অনেকে মনে করেন সংসার ছাড়িয়া বনে না যাইলে 'শ্ম 
৮" বানযরাইান্রারটাদেন ৪ (জ্যাকি ৫ বোস সখি এ পাত 

হয় না, ইহা! ভয়ানক ভুল । বদি জগতের সমস্ত লোক বনে 



. ধর্ম | ১৮৯ 

গমন করে তবে“বনই সংসার হুইয়। যায় অথবা শৃগ্ি থাকে না। 
্্থি ন]. থাকিলে সংসার ও জীব কৃষ্টি হইবার.কোন কারণ ছিল 
না। ইহাতে ঈশ্বরের কার্ধ্য হস্তার্পণ কর! হয়। সংসারই ধর্মের 

প্রধান স্থান, সকল কাধধ্যই কর! চাই কেবল বায়ুর মত কিছুতে 

লিপ্ত হইবে না। সকলেই অবগত আছেন ধর্মের পথ সকলকার. 

সমান নহে । গূহী বদি বানপ্রস্থ অথবা ব্রঙ্মচারীর পথ অবলম্বন . 

করেন তাহার কোন কল হইবে না ঘরে বসিয়া ঘদি কেহ 

কুন্তক যোগী হইতে চেষ্টা,করেন তাহারও কোন ফল হইবে না। 
পথ ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু ক্লার্। একই, যেমন জলের সমষ্টি 

জলাশয় । : *. 

জগতে অনেক প্রকার সাধক আছেন, তাহার মধ্যে দুই 

ভ্রেণীর সাধক প্রধান। প্রথম শ্রেণীর সাধক, সংসারের মায়! 
বন্ধন ছেদন করিয়া নিজের মুক্তির জন্য নির্জন অরণ্য মধ্যে 

যোগ ব!। তপন্তা। করতঃ কালাতিপাত করেন । দিতীর় শ্রেণীর 

সাধক, মানবম গুলীকে আপন ভ্ভান করিয়া» তাহাদিগের' মুক্তি 

নিনের কির সহিতুত সংযুক্ত করেন এবং তাহাদ্দিগকে..আতি 

প্রেমের সহিত ধন্ম পথে আনরন করেন, পরের ইষ্ট নিজের ইষ্ট 
বোধ করেন এবং পরের জনা পাগল; যেমন, বুদ্ধদেব ও চৈতত্য। 

বতাদিন হইতে মানবের স্থঠি হতদিন হইতে মানবেরা কথা 
কহিতে শিখিয়াছে, যতদিন হইতে মানবের বুদ্ধির উদয় হইয়াছে 
ততদিন হইতেই মানব সমাজে ধন্থাও বিস্তৃত হইয়াছে। তখন 
ধরেন্্ন নামক রণ না হউক, ধম্মের এত *বন্ধন না থাকুক, কিন্তু 



১৯০ মহাত্ম! তৈল স্বামীর তস্বোপদেশ 

একটা না একট। ধর্ম ছিল । যাহ। সত্য তাহা "অবিনশ্বর এবং 
তাহাই মানবের রহণীয় । বেদোক্ত যে সনাতন ধর্া, তাহা 
অবিনশ্বর এবং অনস্ত সত্যে গঠিত, সুতরাং তাহার অবলম্বন 
করা উচিত। এক্ষণে দেখা উচিত, সকলেই মুখে ধর্ম ধণ্ম 

' ক্ষরেন বা বলেন, কিন্তু আসল কথাটাই বা কি. আর তাহার 

কার্য্যই বা কি? মন স্থির করিয়! ভক্তিভাবে নিজের, চৈতন্য 
বিশ্ব চৈতান্যের সহিত যোগ করাই ধর্ম্,.এবং ঘে পথ. অবলন্মন, 

করিলে সেই সং বোগ ক্র! যায় তাহারই নাম ন্পথ। 

. ধর্ম কি এবং তাহার আবন্টকতাই বা কি? ধর্ম শবের 

অর্থনিণয় করিলেই ইহার আবশ্বাকণতা জধনিতে পারিবেন ! 
ধন্দ শব্দ ধু ধাতু হইতে নিম্পন্ন। যে ধারণ করে সেই ধন্ম, 

যে যাহাকে ধারণ করে সেই তাহার ধ্ন্ম ; দ্রব্যের দভাবকে 

ধর্ম বলে, যেমন সূর্্যের ধন তাপ, জলের ধর্ম রস, অগ্নির ধশ্ম 
দাহন, সেই প্রকার জীবের ধন্ম আত্মঙ্ঞান। যে বস্ত্র অভাবে 

88084757744 টান হারা, 

পদার্থের পদার্থ খান্ক ন।, সে বন্্ব যে সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয 

তাহ বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না। ধর্ম জগতের প্রতিষ্ঠ। 
, স্বরূপ, ধর্মঘ্বারা পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই জন্য ধর্ম সকলের 

শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা, ধন, শরীর, সৎকুলে জন্ম, অরোগিতা৷ ও মুক্তি 
কেবল ধর্ম হইতে হয়। ধর্ম বৃদ্ধি হইলে জীবের সকল্ই, বুদ্ধি 
হয় এবং হ্রাস হইলে দকলই হ্রাস হয়। মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্মনকে 
আশ্রয় করা উচিত, নতুবা! মনুষ্বের মনুষ্যত্ব অপগত ' হইয়া 
পপতুত্ব অথবা কোন হীন জাতিস্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। 



ধর্পা . ১৯১. 

ধর্শের মূল__দ্ৃদয়। মন ও শক্তির সহিত ভগবানে ভক্তি 
এবং বিশ্বাস। প্রতিবেশী জাত্বীয়গণ এবং সমস্ত জগৎকে 
আপনার জ্ঞান হওয়া, জ্বীনকৃত কোন অন্যায় কার্ধ্য না করা, 

জীবে দয়া, অহিংসা, লোত. সম্বরণ, ক্রোধ, সম্বরণ, সতাবাক্, 

ক্ষমা সৎসংমরগ, জিভেক্্িয়তা, শোঁচ, গুরুতক্তি, সকল. তে 

্রতৃন্ব এবং ঈশ্বরে পিতৃত্ব এই সকল জ্ঞানই 4 
শান্ত অনস্ত কিন্তু আয়ু অতি অল্প, মনুষ্য জীবনে বিদ্বও 

অনেক অতএব সকল শাস্ত্র সারমর্ জ্ঞাত হওয়াই কর্তব্য! 

ধর্ম লাভ সামান্য জ্বান দ্বারা হইতে পারে, সকল শাস্ত্র অধায়ন 

আবশ্বক করে না। যেখানে ধর্ম সেইখানে তৈজকাস্তি, 
যেখানে লজ্জ! সেইখানে রী যেখানে সৎসঙ্গ সেইখানে সববুদ্ধি 
যেখানে ধার্শিক সেইখানে ভগবান বিরাজিত] ধর্ম লাভ জন 

মতাপেক্ষ। করে না। যে ভাবে যে কেহ ভাহাকে ভজন! করে, 

তিনি সেই ভাবে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। যেয়ুন নদী 
নানা দিক দিয় গমন করতঃ পরিশেষে একমাত্র সাগরেই 

নিপতিত হয়, সেই ,প্রকার ভগবানকে যে ভাবেই উপানন! 
'করুক না কেন তাহ! সেই ভা্গ্রাহী পরমত্রন্ষে অর্পিত হয়। 



উপাসন! 

উপাসন। কাহাকে বলে এবং আবশ্ক কি না তাহাই 

প্রথমে জানা আবশ্যক । যদি ঈশ্বরকে জানিবার বা পাইবার 

' ইচ্ছা হয় তাহা! হইলে উপাসনা করা আবশ্যক, নতুব। ধাহার সে 
ইচ্ছা নাই তীহার উপাসন! করিবারও আবশ্বাক নাই। ঈশ্বর 

কাহারও তোষামোদ চাহেন না।, তাহার সকল জীবে সমান 

দয়া। উপাসনা বা আরাধন। ইত্যাদি উৎকোচ, নহে, উহ! 
ঈশ্বরের বিশুদ্ধ শক্তিজাল, আকমণের যন্ত্র স্বরূপ। _ভাহাকে 

কানিবার ও আবশ্ক বিবেচন। হইলে যে পয অবলম্বন করিলে 

তাহাকে জানিতে পারা যায় সেই পথের নামই উপাসনা। | * 
মনুষা মাত্রেই কেবল ভ্টখ ভোগ করিতে চাতে কিন্ত সখ 

শব্দটি প্রকৃত কোন্ অবস্থার নাম তাহা এ পর্যান্ত কেহই অবগত 

হইতে পারেন নাই। দুঃখের পরম নিরৃন্তিই মহা স্থখ । তাহা 

থে কোন্ কানন আলো করিয়া আছে, মনের সম্পূর্ণ শাস্তি 
কোন্ সাগরগর্ডে লুক্কারিত আছে, তাহার অনুসন্ধান কেহই 

করিতে চাহেন না। দুঃখ শ থাকিলে জুখ যে কি প্রকার 

তাহা কেহই জানিতে প পাঁরিতেন না। কোন প্রকার অগ্যায় 
কাধ্য করিলেই কউ ভোগ করিতে-ইয়। ইশ্বর মনুষাকে যে 
কট দেন ভাহা। কেবল তাহা [রই স্তখ ভোগ্নের নর নিমিত ৷ হাহারু 

ইচ্ছা মনুষ্য মাত্রেই সৎপথে থাকিয়া! চিরকাল, হুখ ভোগ 



৬শা শশা ১০১৩ 

কক পাক।, দুধ এক ভরির মুল্য পঁচিশ টাক।, তাহাতে 

গে পরিমাণে খাদ মিশ্রিত হর সেহ পরিণামে মুলা কম হয়। 
পণকার তাহাকে রসায়ন দ্বার! পুড়াইয়া যতক্ষণ, পর্যন্ত ন! 
পুনরার পাকা গর্ণ হয় ততক্ষণ পেটাপিটি করে । সেই প্রকার 
গাব কোন প্রকার _অন্যার কার্য করিলে, ঈশ্বর তাহাকে কষ্ট 
ভোগ করাইয়া পুনরার খাটি, করেন এবং সোজ। পথে লইয়া 
আাসেন,। জীবাকে কষ্ট দেওয়া ইহা ভ্রাহার পরম দয়ার 
পর্ন, সেভজন্য মন্ুষা মাত্রের বুঝ। উচিত যে স্থখ ও ছুঃখ 

উভরভ সমান বস্, শুতরাং কোন অন্যান কার্ধ করিয়া কষ্ট 
ভোগ করা অপেক্ষা তাহা না করাই ভাল । ,গারে কাদ। 

মাখিয়। তাহা পরিষ্কার করিবার জগ্য গ। ধোর়। অপেক্ষা কাদা 
ন। স্বাখাত ভাল ; ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । * 

উপণাসন। কর] নিতাস্ত আবশ্থাক, উহা যখন বেশ বিবেচন। 
রয়]! স্থির সিদ্ধান্ত হহবে এবং মনের সভিত পাক। বিশ্বাস 

হইবে তথন প্রথমে আসনের প্রয়োজন । আসন অনেক প্রকার, 
ভাতার মকধা সংসারী জীবের পক্ষে ঘাহাঁ উপযুক্ত তাহাই 
কালের জানা উচিত, সেই জন্য এখানে কেবল তাহাই প্রকাশ 
কর' হল । প্রথমে কুশাসন, তাহার উপর কম্বলাসন এবং 

এই দুঈ আসনের উপর বন্মাসন, উপর উপরি পাতিয়।, সাধক 
তাহার উপর উত্তর মুখে নিজ্জন”ও প্রশস্ত ঘরে, শরীর মস্তক 

গরীব! সমভাবে রাখিবে এবং দক্ষিণ জানু ও উরুর মধো বাম 

পদতল, আর বাম জানু ও উরুর মধে। দক্ষিণ পদতল স্থাপন 
১৩ 
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করিয়!, সরলভাবে উপবেশন করিবে ।' তাহার পর নয়ন 

মুদ্রিত করিয়া, নাসিকাগ্র অর্থাৎ দুই জর মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থাপন 
করতঃ শান্ত ও স্থিরভাবে মনে মনে গুরুদত্ত বীজ মন্ত্র জপ 

করিবে । ইহাতে ত্রাণ শুদ্ধ ভেদ নাই। প্রাতে ও 

সায়ংকালে প্রতাহ দুইবার অদ্ধ ঘণ্টা পরিমাণ সময় নিশ্িস্ত 
.. মনে লসিতে হইবে বতদিন ন। আলোক দর্শন হয়, ঞুমে সমর 

বাড়াউতে হইবে । মন স্থির করিবার ইহ। অপেক্ষা আর 

কোন প্রকার সোজ। পং নাহ ।, মন বড় চঞ্চল, পালে 

গেলেই পুনরায় তাহাকে প্রিয়া আনিবে ও কাযো লাগাইবে । 

কিছুদিন এই প্রকার ক রিতে করিতে মন মে মে আপন 

বশে আসিবে! মন দিয়াই মনকে বশ করিবে, আমি পারিণ 

ন1! আমার হইবে না ভুলক্রমে এই ভাব মনে করিলে, না, 

তাহা হইলে কোন কল হবে না। সর্বদা মনে করিবে 

আমার এই প্রধান কার্ধা, এই কার্ধা আমাকে করিতেই ভউবে, 

যতদিন"ণা ভইবে ছাড়িৰ না। এই প্রকার দৃঢ় হইয়! কাধ? 

করিলে তবে নিন্চর ফল পাঁওয়া ঘায়। মন স্থিত না হলে 
কোন প্রকার সাধনা হউতে পারে না। মন স্থির হইলে আবু, 

আসন্ন আবশ্তক করে না। 
বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয় স্কল ভইতে 

বিভিন্ন চিৎ স্বরূপ আত্মা আছেন ইহা নিশ্চয় জানিবে। সেই 
আত্মাই ঈশ্বর নিরাকার, নিম্মল ও জন্ম,মৃতুযু,জর! ও ব্যাধি বঞ্ভিত। 

তিনি চিন্ময়, আনন্দময়, অশরীরী, পুর্ণ, জ্যোতি, নিত্য এবং 



,  উপাসন। ১৯৫ 

শুদ্ধ জ্ঞানাদিময়,*স/বি দেহগত সর্ববাতীত, একা গ্রচিন্তে আত্মাকে 
নিত্য এই প্রকার চিন্তা করিবে । কেহ কেহ' নাস্তিক হইয়া 
আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করেন যে ঈশ্বর নাই, ন্গভাঁৰ হইতে 

সমস্ত হইতেছে । 'ভাহাদের মত নুর্খ ও অজ্ভঞানী জগতে আর 
নাই। যদি ঈশ্বর এক মুহুর্তের জন্য দেহ ছাড়া হুনঃ তখন, 

নয়ন মুদ্রিত করিয়া, এ জীবনের, লাল! সমু, করিতে. চ্ইনে রঃ 

সাজ কাল ধন্মরপিপাস। কোন কোন লোকের একটু জন্মিয়াছে 

পটে কিন্তু পরিশ্রম করিতে কেহ রাজি নহেন | দুই চারি দিন 

চক্ষু মুদিয়া বাসয়া ঘি কিছু না, পান তবে অমনি বুঝিলেন 

সকলত মিপা।, বুখু। পরিশ্রম করিয়। ফল নাই, "উইল্ ফোরস্ 

(৬৬1]] 1010০) করিয়া যদি কেহ খানিকটা ঈশ্বর তাহাদের 

পেটের মাপ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহাদের 

বিশ্বীম হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস হউক বা না হউক জগতের 

তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাত। পতিত জমিতে বন ও জঙ্গল 

অ'পনিই হর থাকে । সেই সকল লোকের নিকট হইতে 

তফাতে লাকা উচিত। বখন তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিবে তখন 

নিজে সোজ। পে আনবেন 

প্রথমতঃ অরুণের ন্যায় জ্যোতিঃ ও সেই সঙ্গে জ্ঞান উদয় 
হইয়! অজ্ঞান অন্ধকারকে হরণ করে, পরে আত্মা সুধ্যের ন্যায় 

স্বয়ং প্রকাশিত হন। ষে প্রকার ভ্রান্তিজ্ঞানে মুড়ো গাছকে 
মানুষ বলিয়া! বোধ হয়, সেই প্রকার ভ্রান্তির,দ্বারা ব্রদ্মাকে জীব 
বলিয়া বোধ হয়, এ ভাস্তি নাশ হইলে, জীবের যথার্থ স্বরূপ 
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দৃষ্ট হয় এবং জীবন্ ব্যবহার নিবৃন্তি হয়। 'যেমন যণার্থ জ্ঞান 
হইলে দিকৃভ্রম নষ্ট হয় | 

চিত্তের উন্নতি সাধন: করিতে, হইলে মনুষ্যের উন্নত দশার 
চরম আদর্শ স্দরূপ কোন মহাপুরুষের আদর্শ চিন্তা দ্বারা, সেই 

আদর্শকে সববদা অন্তরের সম্মুখে ধারণ করিয়া সেই আদর্শ 

অনুযায়ী উন্নত্ হইবার চেষ্টা! করা উচিত । আমাদের মন বড় 
অস্থির, কোন আদর্শ চরিত্র মনোমধে সদা সর্বদ। ধরিরা রাখা 

বড় সহজ কথা নহে। সেই জগ্যু এই আদর্শ পুরুষের সঙ্গে 

আমাদের মনকে কোন বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। 

মহাপুরুষের * সহিত বঙ্গন দৃঢু করিতে হইলে, দৃঢ় ভক্তির 

প্রয়োজন । এই জন্য ভক্তি বাতীত ঈশর উপাসনার পথে 

অগ্রাসর হওয়া যায় ন1। 

সম্পূর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট যোগী, জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ্পীঘ্ঘ আত্াতে 

সমস্ত জগৎকে এবং সেই এক আত্মাকে সমস্ত জঅগত্স্বরূপে 

দেখেন । এই সমুদয় জগৎই আত্মা, আতা! ভিন্ন কোন বস্তব 

নাই। যে প্রকার সমুদয় ঘট, কলস, হাড়ি, গাম ইত্যাদি 

বন্থ সকলই কেবল ম্বন্তিকা মাত্র, মৃত্তিক। ভিন্ন ঘটাদি কোন বস্তই» 

নাই, সেই প্রকার জ্ানী ব্যক্তি স্বীয় আত্মীকেই সমুদয় দেখেন। 

হঙ্তানী বাক্তি বাস অনিত্য স্থাখে আসক্তি পরিত্যাগ পুর্ববক 

আত্ম স্থখে পরিপুণণ হুইয়া, ঘটের মধ্যস্থিত দীপের ন্যার 

নির্্মলরূপে অস্তরেই প্রকাশ পান, আর মৌনী হইয়। বিচরণ 

করেন, ঘেমন বায়ু সর্ববত্রগামী হইয়াও কোন বস্কতে লিপ্ত হয়, 



উপাসন। ১৯৭ 

ন|। সেই মৌনা পুরুষ উপাপির বিনাশ হইলে, সর্বব্যাপী 

পরমাত্বীতে প্রবেশ করেন ; যে প্রকার জলে জল, তেজে তেজ, 

আকাশে আকাশ মিলিত হয়। যে প্রকার কাচপোকা, 

তেলাপোকাকে পরিলে, তেলাপোকা কাচপোকাকে অবিশ্রান্ত 

চিন্তা করিতে করিতে, আপনার স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া 

কাচপোকার দ্দরূপ ধারণ করে, সেই প্রকার আত্মুজ্ঞ. ব্যক্তি 
মান্সার সচ্চিদানন্দর স্বরূপ রূপ চিন্তা করিতে, করিতে, আপুনার 

পূববস্থিত থে উপারি ও ৭ স্ক্ল_..প্ররিত্যাগ.. করিয়! 
্ববীয় 2 ভাব প্রাপ্ত হন্। এমন বাক্তিকে জীবন্মুক্ত 

পুরুষ বল! ঘায় রা. 
সেই টিটি পরমব্রহ্গ,। আনন্দময়ের আনন্দের কথা 

সাত্রে আশ্রিত হইয়। ব্রম্মা হইতে ক্ষুদ্র জীব পর্য্যন্ত সকলেই 
তারতম্যরূপে আজ্লাদিত রহিয়াছে । যে প্রকার ছুপ্ধমাত্রেই 

পুত আছে, সেই প্রকার স্কল বস্তই ব্রন্মেতে অন্দিত, “তরাং 
সাংসারিক ব্যবহার তাহ! হইতে ভিন্ন নহে । "জীব শ্রবণ, মনন, 

অভ্ভান ও কুবাসন। দ্ম্র! বিষয়ে আকৃষ্ট ; তাহাকে বিষয় হইতে 
আকষণ করিয়। আক্মাতে স্থায়ী করণ ছ্ৰার৷ উদ্দীপ্ত, এবং জ্ঞানাগ্রি 

হবার! পরিতাপিত করিলে, সমুদয় উপাধি মালিন্ত হইতে মুক্ত 
হইয়। স্বয়ং আত্ম! স্বমের সায় উদ্ভ্বল হইয়। প্রকাশ পান । 

সর্ববব্যাগী ও সকলের আধার যে আত্মা, হৃদাকাশাদি 

হইতে উল্তান সূর্য্যরূপ উদ্দিত হইয়া, অজ্ঞান তমোকে হরণ করতঃ 
সমুদয় বন্ত প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তি বিশেষরূপে নিজ্ড্িয়, 



১৯৮ মহাত্মা তৈলঙ্গ ন্বামীর তত্বোপদেশ 

দিগ্দেশ কালাদ্ির অপেক্ষা রহিত, শীত উঞ্জাদির বিনাশক, 
সর্বব্যাপী এবং নিত্য সুখ স্বরূপ স্বীয় আত্রা! তীর্থকে ভজন! 
করেন, তিনি সর্বব্যাপী সববজ্জ্ব ও অমুত হন। 

ধর্ম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে-জ্ঞান, জ্ঞান. হতে, মুক্তি 
পাওয়া, যায়ু। ঈশ্মরে মন প্রাণ অর্পণ করাই, ধর | অতএব 

মমুকষু ব্যক্তি ধর্টের জন্য এইরূপ আশ্রয় করিবে। সচ্চিদানন্র, 
স্বরূপ একমাত্র ্রল্গই সব্বময়। দেবগণের দেহও ভাহারই ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ অংশ। মুমুক্ষু বাক্তি বিপি বিহিত কার্ধ্য এই প্রকারে 
অনুষ্ঠান করিয়া, চিন্তশুদ্ধি হইলে, সতত আত্মজ্জানে উদ্ভোগী 
হইবে । কামাদি ষড়বর্গ পরিত্যাগ করিবে এবং হিংসা একেধানে 

পরিত্যাগ ৰ করিতে ছে হইবে ই ইহারা ধ্মপগের ভয়ানক অনিষ্টুকর 

বলিয়া জানিবে। যাগারা যত্রবান হইয়া ইহ। করিতে পারিবে 

তাহাদিগের তদ্জ্ঞান হইবে সন্দেহ নাই। ত্বন্বভ্তান হইলে আত্ম 

প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে, আহা প্রতাক্ষ হইলেই মুক্তি লাভ হয় 

মনঃ সংঘমই সাপনার প্রদান লক্ষণ । নাহ। ষয়ে ধিনি 
আসক্তিশুন্য এবং অন্তরে যিনি পরমানন্দ "ভোগ করেন, তিন্নি 

্রন্মা সংযুক্ত হইয়! অক্ষয় স্থখ প্রাপ্ত হন। প্রজাপালক, গরজা- 

রগ্জক রাজ। রণজয়ী যোছ্ধ। অপেক্ষা ও যিনি মনকে বশীভূত 

করিয়াছেন তিনিই মহাপুরুষ । সম্ভরণ দ্বার! সমুদ্র পার হওয়। 
' সম্ভব হইতে পারে কিন্তু মন জয় কর! বড়ই শৃক্রু,। মূন জয় কুরা! 

সহজ হইতে পারে যদি ভক্তি ক বিশ্বাস ও দৃঢ়ত।, সুহকারে কার্য 

করা হয়। 



উপাসনা ১৯৯ 
দরাই দরাই সাধনার মূল ভিত্তি আর অভিমান .নরকের প্রশস্ত 

পণ! যে ব্যক্তি অহচ্ষার শূন্য, ক্ষমাশীল, সুখ ছঃখে সমভাব, 
সর্দ্দা সন্তোষযুক্ত; যিনি ভগবানে মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, 
গিনি কাহাকেও সন্তাপ প্রদান"করেন না যিনি ক্রোধ ও ভয় ঈউতে থিমুক্ত, দিনি আকাওক্ষশৃন্য, যিনি হর্স সন্থষ্ট ও বিষাদে: 
ক্রেণযুক্ত নহেন, যিনি পাপ পুণ্য পরিশৃচয ধিনি শত্রু মিত্র মান 
অপমান সকলেই সমভাব, যাহার মিন্দ! ও. স্বতি সমান ধান, 
শরীর রক্ষার্থ যাহ! কিছু সংস্থান তাহাতেই, সন্তু, যিনি ঈ ঈশ্বর 
পরাণ, অদ্ধাযুক্ত, . ভক্তি পরায়ণ, তিনিই ঈশ্বরকে, পাইবেন 
ং তাহার মুক্তি নিশ্চয়। | 
অন্য গকল সাধনা অপেক্ষা কেবল জ্ঞানই মুক্তির ,প্রাতি 

সাক্ষাৎ কারণ, যেমন অগ্নি ব্যতীত পাক সম্পাদন হয় না) 
পরিচ্ছন্ন আত্মাকে অজ্ঞান বশতঃ অপরিচ্ছন্ন বোধ হয়, ঘদ্দি 
মঙ্জানের নাশ হয় তবে কেবলমাত্র আত্মাই স্বয়ং গ্রকাশিত 
ইস, মে এ্প্রার মেঘের বিনাশ হইলে সূর্যা স্বপনং প্রকাশিত হন । 
অভ্ঞানরূপ মালিল্যযুক্ত যে জীব, তাহাকে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা 
শিশ্মল করিয়! জ্ঞান স্বয়ং নষ্ট হয়, যে প্রকার নিম্মাল্য ফল 
জলকে শিম্মল করিয়! স্বয়ং নষ্ট হয়। যে প্রকার স্বপ্নাবস্থায় 
বম দৃশ্য বস্ত সকল সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাঁয়, এবং জাগ্রত 
অবস্থায় তাহ! মিথা বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার রাগ দেষাদি 
স্কীল'এই সংসার, স্বপের ন্যায় অজ্ঞান অবস্থায় সত্য বোধ হয় 
এবং অজ্ঞান বিনাশ হইলে তাহ! মিথ্যা বলিয়া! প্রতীত হয় । 
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ঈশ্বর কেবল নিরাকার নহেন, তিনি রূপ, বস, গন্ধ, শব্দ, 

স্পর্শ, এবং ভক্তি, দয়! ইত্যাদি গুণের অভীত। আজ কাল 

বাহার! নিরাকার উপাসনা করেন, তাহারা নিজেই বলিতে 

পারেন ন। যেঠিক উপাসন। হইতেছে কিন। | ত!ভাদিগের 
ভক্তি বৃত্তির চচ্চায় কিছু মানসিক উপকার হইবে, আসল ফলে 

ইহার বেশী কিছু হইবে না! ঘখন বুঝিব নিরাকার সম্থন্ধে 

জ্ঞান লাভ জন্য ভক্তি ও মানসিক বৃত্তির সক রণ প্রয়োজন, 

তখন ঘদ্দি ঈশ্বর তত্বচ্ভান লাভ জন্য কোন সাকার পদার্থের 

অবলম্যন ব্যতীত. সেই সকল বৃত্তির স্ফুরণের ইচ্ছা করি তখন 

তাহাই নিরাকারের নিরাকার উপাসনা । ঈশ্বর তন্ঘজ্ঞান 

লাভ,করিবার জন্য কোন সাকার চিন্তার রূপ অবলম্মন করিলে 

তাহাকে সাকার উপাসনা বলে, আর সাকার চিস্তা বাতীত, 
জগত্ব্যাগী ঈশ্বরের মহিমণ, শক্তি, গণ ইত্যাদি হৃদয়জগম করাই 

নিরাকার উপাসন।। নিপুণ ঈশ্বরের সঞ্$গ উপাসন। ভিন্ন 

অন্য কোনরূপ উঠাসন। হইতে পারে না। ্ 

উপাসন। চারি প্রকার, প্রথম ঈশ্বর উপাসনা দ্বিতীর দেব 

দেবীর উপাসনা, তৃতীয় শক্তিশ!লী পদার্থের উপাসন1, যেমন 

সূর্য্য, অগ্নি ইত্যাদি, চতুর্থ ধাম্মিক মনুষ্তের, উপাসন!। গাভীর 
উপাসন।, বুক্ষের উপাসনা, নদী ব। গঙ্গার উপাসনা, শন্তের 

উপাসন1 ইত্যাদিও এক জাতীয় উপাসনা । এই উপাসনার 

বশবত্ত' হইয়। হিন্দু সূত্রধর বাইস্ বাটালি পুজ। করে, কণ্মকার 

হাতুড়ি নেহাই পূজ। করে, কুস্তকার চাক পুজা করে, ব্রাহ্মণ 



উপাসন। ২০১ 

পুথি পুজা! কারে | উপাসনার সময়ে অচেতন উপান্তাকে 

সচেতন মনে করিয়। উপাসন। কর যাইতে পারে । আদিম 

মনুষ্য তাহাই করিয়া থাকে । অন্য প্রকার উপাসনার অচে- 
তনকে অচেতন বলিয়। জ্ঞান থাকে ; এই জাতীয় উপাসনাকে 
জড় উপাসনা কহে। ইহা? অহিতকর নহে, কারণ ইহা দ্বারা 

কতকগ্চলি চিত্তবৃত্তির স্মাতী সাধিত হয় । 

ঈপ্রাকে আমার! দেখিতে পাই না, তবে তাহাকে আমরা 

জানিতে পারি তাহার কাধ্য দেখিয়া, তাহার শক্তি দেখিয়া ও 

ভাহার দয়ার পরিচয় পাইয়া সাকার ব। দেব দেবী বাতীত 

যে উপাসনা তাহা কেবল পত্রহীন বৃক্ষেত্ধ ন্যার অঙ্গহীন 

উপাসনা । হিন্দুধশ্মে যে প্রকার উপাসন! পদ্ধতি আছে, তাহা 

বেশ ভালরূপ বুঝিয়। দেখিলে উহা হিন্দুধন্মের শ্রেঠতার লক্ষণ 
বলিয়! জান। বার়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে হিন্দুধন্মের পিকৃতি 

হইয়াছে, হিন্দুধম্মে যে কেবল একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবুতা নাই, 
ইহার অগেক প্রমাণ আছে। হিন্দুধন্মে ফেসার কথা এবং উচ্চ 

ও উদ্ধার ভাব আছে তাহ! আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় 

না। ঈশ্বর বিশ্বরূপ, যেখানে তাহার রূপ দেখা যার সেইখানে 
তাহার পুজা! করা হয়। 

যে প্রণালী দ্বার। সেই অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হওয়া 
যায়, সেই প্রণালী অবলঘ্বনই প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা । ঈশ্বরের 

অন্তিত্ব অন্তরে অনুভব করার নাম ঈশ্বর উপাসনা । যাহা দ্বার! 

চিত্ত শুদ্ধ, উন্নত ও নির্মল হয় তাহারই নাম ঈর্খবর উপাস্না । 



২০২ মহাত্মা! তৈলঙ্গ স্বামীর তত্বোপদেশ 

যেমন অপরিষ্কত, দর্পণে ফোন. প্রুতিবিন্ স্পঙ্ট পড়িতে পায় না, 

সেইরূপ চিন্ত নিম্মল ন! হইলে ঈশ্ারুরু 'জ্যোতিঃ প্রতিবিন্বিত 

হয় না। যদি চিত্তের নির্দলতা সম্পাদন জন্য কেছ কোন দেব 
দেবী রূপ সুম্মম শক্তির সাহাযা অবলম্বন করেন, তাবে সেই দেব 

দেবী আরাধনাকেও ঈশ্বর উপাসন। বলিতে হইবে । 

_ ঈশরের রূপ সম্বন্ধে হিন্দ শাক্ষকারগণ ঈশ্বরকে নিরাকার, 

নিণুণ, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, সত্যন্গরূপ, চন্ধান 

স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, শুদ্ধ, জর! রহিত, অমর, শান্ত, নিশ্মল, 

অন্থর্ধযামী, নিশ্বকর্তা, বিশ্ববেন্তা"আত্মার জন্স্থান, স্যগি, স্থিতি, 

প্রলয় ও উদ্ধারের কারণ বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন এবৎ তিনি 
বাক্য ও মনের অগোচর। ইহার অর্থ ভালরূপে বুঝা উচিত ; 
প্রথম নিরাকার শব্দটিতে কি অর্থ বুঝায়; বাপ ও আকার 

এই ছুই শব্দ অনেক সময়ে একই অর্থে বাবহৃত হইয়। থাকে | 

দ্রব্যের ব« গুণকে রূপ বলে,যাহা। দ্রবোর আকার তাহাও রূপ। 

অনেকে মনে করেন যাহা আমাদের চক্ষুর অগোচ্র্র তাহার 

কোন আকার নাই, অনেকে দ্রব্যের আকারকে চক্ষু ইন্দরিয়ের, 

বিষয় বলিয়া মনে করেন । বায়ু চক্ষুর অগোচর কিন্ত বায়ুরও 

আকার আছে। শব্দ, গন্ধ, অতি ছে ছোট কীট যাহ! 

জলে থাকে এই সকল চক্ষর অগোচর হইলেও ইহাদের 

আকার আছে। 

কেবল মুখে ঈশর ঈশ্বর করিলে তাহার উপাসন! করা“হয় 
না। উপাসনা করিবার আগ্রে ঈশ্বর কথাটির প্রকৃত অর্থ কি, 



উপাসনা 

তাহা হদয়ঙ্গম “করা উচিত। এই যে বিশ্বব্যাপী জগং, যাহ! 

এক শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে, তাহাই, ঈশ্বরের, অনস্ত 

শক্তি কি স্থল, কি সুক্ষ, জগতে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া 

দেবা যায়, তাহাই ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি এবং এই শক্তিই 

চৈতন্য শক্তি বলিয়া জানিবে। ঘিনি তাহার নিজ শক্তি এই' 

শক্তির সহিত এক তানে মিলাইতে পারেন, তিনি ঈশ্বর কি 
তাঁভা বেশ বুঝিতে ও জানিতে পারেন । এই সমস্ত জগতের 
সমস্লিভাবই ঈশ্বর, ইহ! স্পট বুঝিলে ঈশ্বর নিরাকার, নিপুণ, 

হা স্রূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, তিনি বিশ্বরূপ ও 

অনন্ত এই সকল শব্দগুলির অথ স্পপ্টরূপে হৃদগ্ঙ্গম করা যায় । 
ঈশ্মরাকে তাহার কার্ষা, তাহার শক্তির বিষয়ঃ ভক্ভিভাবে 

আঁলোচন1 করিলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত জানিতে পার! যায়। 
স্থগ্রিকর্ডাকে জানিতে হইলে স্থির বিষয় অধায়ন এবং 

ভাব গ্রহণ প্রয়োজন । প্রলয় কন্তাকে জানিতে হইলে প্রলয় 

তত্ত বুঝিতে হইবে, আর পালন কর্তাকে, জানিতে হইলে, 
পালন তত্ব বুঝিতে হইবে । সংহার কর্ড] বিষয়ক জান যে 

এঁশরিক এক শক্তির বিষয় হহ৷ বুঝিতে চেষ্টী করিতে হইবে। 
সেই অনাদি কারণের, আগ্রহচিত্তে স্বরূপ জানিবার চেষ্টাই 
তাহার উপাসন।। যদি ঈশ্বর তন্বভ্কান লাভ বাসন] ন। থাবে 

তবে নিজের জন্য মন্দিরে অথব। দেবালয়ে বসিয়! প্রার্থনা কর 

বা 'কোন দেব দেবীর ভজন। কর তাহা ঈশর উপাসনা নহে। 

কালিক৷ দেবার অসীম ক্ষমতা, ভক্কিভাবে তাহরু উপাসন। 



২০৪ মহাত্মা! তৈলঙ্গ স্বামীর অবোপদেশ 

করিলে _এঁছিক .পারত্রিক অনেক অনেক ফল লাভ হয, সেই বিশ্বাসে 

ঘদি কালিকাঁ দেবীর মস্তি সম্মুখে র মন্মুখে রাখিয়া কালীর উপাসন। কর, 
তবে তাহা! কালিক1 দেবীর উপারন। কর। হইল, কিন্ত ঈশ্বরের 

উপাসন। কর। হইল না। যদি কোন সাকার পদার্থকে 

ঈশরের স্গরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে উপাসন। করা যায় 
তাহা হইলে উহ! ঈশ্ধর উপাসন। কর] ভইল । 

কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলে, ঈশ্বরের মহিম। 

থর্বব কর! হয় এবং উপাঁসক ভ্রান্ত পথের পথিক হন । যদি 

আমি কালিক। দেবীর রূপরে ঈশ্বরের রূপ জ্ঞান করি এবং 

বখন কালীর অন্তরে অনুভব করিতে পারিব, তখনই আমি 

ঈশ্খরের স্বরূপ বুঝিয়াচি ইহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ 

উপাসনায় কোন ফল নাই, তাহ! কেহ বলিতে পারিবেন ন। 

তবে এই প্রকার সাকার উপাসন! দ্বার! নিরাকার, সর্ববব্যাগা, 
নিণডণ ঈশ্বরের মহিম। বুঝিতে পারা যায় ন। | 

মনুষধ্যের কর্মের ফলদাত। শক্তির নামই দেন দেবী। 
দেব দেবীগণ অনিতা হুখের প্রলোভনে মানুষকে মুগ্ধ করিয়া 
রাখেন । সেই জন্য মানুষ ঈশ্শর সম্বঙ্ধে ঘোর অঙ্গকারে 

পড়িয়া খাকে। ষহদিন সামান্য নিত্য... খের... কামনা 

মনুষ্যহ্থদয়ে প্রবল থাকিবে, ততদিন তিনি নিত্য সুখ দাত দাতা 

ঈশ্বর যে কি পদার্থ তাহ। জানিতে পারিবেন না। ভগবানকে 

পাইব বা দেখিব এই আশা করিলে প্রথমেই কামনা তু 1 হ্যুগ 
করাঁচাই। সকাম'কম্ই'দেৰ দৈরবীর উপাসন। এবং নি্ষাম 
ক শর উপাসনা । 



উপাসনা” ২০৫ 

যে সমস্ত অন্ধ্া& ব্যক্তি মুন্তিকা, শিলা, ধাতু ইত্যাদি দ্বার! 

নিশ্ধিত বিগ্রহকে ঈশ্বর মনে করেন, ভীহারা কেবল ভ্রমে 
পতিত হইয়া থাকেন। কল্পিত মুত যদি ঈশ্বর হন, তাহ! 
হইলে ন্বপ্নলদ্ধ রাজ্য প্রাপ্তি ও সম্ভব হইতে পারে । ঈশ্রকে 

আমর সহজে জানিতে পারি না, সেই কারণে অচ্জানবশতঃ' 

তাহার স্বরূপ নিম্মীণ করিয়া তাহ। পুজ! অর্চনা করতঃ 

মনোনা্া পুর্ণ করি। এই মৃত্তি তাহার শক্তি বা স্বরূপ বলিয়া 

জানিতে হইবে, কিন্তু এ পুত্তি কখন ঈশ্বর হইতে পারেন ন1। 
তাহার শক্তি সকল স্থানেই বিষ্যমন আছে । 

মন্ুষ্যের কন্মই, শুভাশুভ ফল প্রদান ক্রিয়া থাকে, এই 

কম্মাত্বাক শক্তিই দেব দেবী জানিবে। বেদান্ত শাস্্ের ব্রহ্ম, 

সাংখ্যের নিশুপ পুরুষ, আর যোগ শাস্ত্রের নির্বিকল্প সমাধি 

দ্বার। গন্তব্য পে যাইতে হয়। সেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত 

নিত্য স্থখ এবং নিববাণ মুক্তি পাওয়! যায় না। দেৰ দেবীর 
উপাসন দ্বারা ভোগ এশধ্য লাভ হয় এবং £সই জন্য সমাধি 

হখে বর্ষিত থাকিতে হয়। একা গ্রচিত্তে যে যেরূপ কামন। 

করে, তাহার একাগ্রতা জন্য সে সেই কামনান্ুযায়ী শক্তির 

সাহাধ্য প্রাপ্ত হয়। ভোগৈশর্ষয কামনা থাকিলে ভোগ এশ্বধ্য 

ফল দাতা শক্তি অর্থাৎ দেব দেবীর সাহায্য পাইবে, আর যদি 

শিঙ্গাম হয় অর্থাৎ খ্রহ্গজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন কামন। না থাকে 

তবে ,নিশুণ নিরাকার শক্তির সাহাব্য* পাইবে। বক্ষ 

সাক্ষাণ্কার সকাম কন্মই দেব দেবীর উপাসনা আর নিক্কাম 



-২০৬ মহাত্মা! তৈলঙ্গ স্বামীর তাত্োপদৈশ 

কম্মই উশ্বর উপাসন1।। পব্রন্মাজ্ঞান পিপাস্থ' হইয়। সাকার 

উপাসনা এবং ভোগ এশ্বধ্য কামনা রহিত হইয়া করিলে 

যথার্থ ঈশ্বর উপাসনা করা হয়। 

কম্ম কথাটিতে কি অর্থ বুঝায় ? যাহা করা মায় তাঁহারই 

নাম কম্ম। কণ্ম ছুই প্রকার স্কুল:ও সুক্ষা। আমি কলিকাতা 
'যাইন মানস করিয়। তথায় গমন করিলাম, ইহা। স্থুল জাতীয় 
কম্ম, দৈহিক অঙ্গ চালন। শক্তির ব্যয় করা হইল। আর 

কলিকাতা ধাইব মানস করিয়া! গেলশম ন। ইহা সুন্মম জাতীয় 
কন্ধম, কারণ ইহাতে কেবল, মানসিক শক্তির ব্যয় কর! হইল । 

চিন্তের একাগ্রন্তায় কন্ধমরূপে ষে বীজ "উৎপন্ন হয় তাছ। 

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বেদের কন্ধমকী%& যাহা, দেন- 

দেবীর উপাসনা তাহা। ঈশ্বর নিঙ্কাম, স্থতরাৎ তুমিও নিষফাম 

সেই জন্য কামন। রহিত ভইয়। উপাসন। করিলে তবে ঈর্শরকে 

পাইবে। কামনা ও আশ। থাকিতে তাহাকে পাইবার আশা 

'নাই। হিন্দুমাত্ৰেই ঈশ্বরের নিকট মোক্ষ ভিন্ন আর কিছুই 

প্রার্থনা করেন ন1। নিত্য পদার্থ ঈশ্বর নিতা ফল মোক্ষ নুখ 
ভিন্ন অন্য ফল প্রদান করিতে জানেন না। আর ঈশ্বর জগ 

রচয়িতা, তিনি অদ্বিতীয়, দয়াময়, সর্বশক্তিমান: অচিন্ত্য, সত, অব্যক্ত 

এই প্রকার কথাগুলি বলিতে পাঁরিলেই। যে  জীশ্বর সক্ন্ধে.. সহু্ুন 
জন্মিয়াছে বলিতে হইবে তাহ! কখনই নহে। 

রাগ দ্বেষাদি দোষ হইতে শুভাশুভ কর্মের উঠপত্তি, 
(সেই কর্ম হইতে সংসার। অতএব অবিষ্যা পরিত্যাগ করা৷ 



উপাসন। ২০৭ 

সর্ববতোভীবে কর্তব্য । কেহ অপকার করিলে অপরুত ব্যক্তি 

প্রথমেই বিচার করিবে কাহার অপকার করিল, এই বিষয়টি 
বিচারিত হইলে আর দ্বেষই হইতে পারে না । আত্মাকে ছাড়িয়া 
দিলে পঞ্চভূতময় দেহ ত জড় পদার্থ মাত্র' জ্ঞান চৈতন্য কিছুই 
নাই, তখন অগ্নিদগ্ধ হউক, আর শগালাদি কর্তৃক ভক্ষিতই' 

হউক.ঘে নিজে কিছুই জানিতে পারে না, তাহার সেই জড় 

দেহের আবার অপমান কি 

আমার আগার সহিত*জগতের আগ্ার একততানে মিলন 
করাই ঘোগ : এই প্রকার যোগমুক্ত আত্মাই আপনাকে সণ্ব- 
ভতস্থ ভ্তান করিয়া গাকেন। জনতা হইয়া কোন প্রকার মহা 
গোলমাল হইলে, প্রতেকের আলাহিদ। শব্দ শ্রবণ গোচর হয় 
ন:,»কেবল হো হে। একটি শব্দ শুনা যায, তাহারই নাম যোগ । 
যেমন অনেকগুলি নুর একতানে মিলাইয়। বাজাইলে শ্রোতৃগণ 

কেবল একটিমাত্র শব্দ শ্রনিতে পান. সেই স্ুরই যোগ, সেই 
প্রক্কার এই সমস্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন তের চৈতন্য, যিনি অনুভব 

করিতে পরেন, তিনিই জানিতে পারেন চৈতন্য অথবা যোগ 

ক প্রকার । এই চৈতন্যই জগতের আত্মা । 

উপাসন। দ্বার উপান্য দেবতা সন্বন্গে “সোহং” সেই আমি 
এইজ্জান যাহাতে জন্মায় তিনিই ঠিক বুঝিতে পারেন আমি 
কে। আমার সহিত আমার হম্ত পদাদির ও মনের সহিত 

একটি, নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বপ্ধ আছে এবং তাঁহা* অনুভব করিতে 
পারি বলিয়া আমার হস্ত পদাদ্দি ও মনে অহং জ্ঞান জন্মিয়াছে। 



২ হায়! জৈন মীর ছনোীদ 

মৃধা হই টন হতে থাকিবে। টা ঝি পারি 

[জামার সহিত মমন্ত বি টিক ই প্রকার ঘনিষী দ্ধ 

জা। অনুভব শির বিঝাধ মানব (মই মধ শ্ মগুতন 

করিতে গারির। নিজের ভহজঞানর মাহ এ জগতের 

যোগ পরত আগ| ঢে মবল ভিন ভি এরিক শা 

জং চলি, (সই দমন মির ভয় মানব চে করিনে 

আগনাহই মান ঢা গান। এই জন্য মুযাকে 

না বালা থাকে৷ 



পূর্ববজন্ম ও পরজন্ম 

পুর্বজন্বা ও পরজন্ম না৷ পরকাল আছে কি এ। 'াহ। 
জানিবার ইচ্ছা হইলে স্থিরচিত্তে বেশ বিবেচনা করিয়।. 

দেখিলেই পূর্ধবজন্ম, বর্ধমান জন্ম ও ভবিষাৎ জন্ম এই তিন জন্ম 

স্পষ্ট দেখিতে লীঙয় বার়। পর্ব জন্মে আমি যে প্রকার 

কার্য করিয়াছি এবং বে প্রন্ধার স্বভাবের লোক ছিলাম, মৃত্যুর 
পর কশ্মফল অনুসারে সেই সকল পরমাণু লইয়া এই বর্ভমান 
দেহ তৈয়ার হইয়াছে” বর্ধমান জীবনে আমি নিজে ভাল মন্দ 
কাধ্য যাহ। কিছু করিয়াছি, তাহ। সমস্তই আমি বেশ জানি। 
ভ।ল কার্য করিলে ভাল ফল এনং মন্দ কার্যা করিলে মন্দ' খল 

ভোগ করিতে হয় তাহ। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। 
এক্ষণে যিনি বিচার করিয়। দেখিবেন, তিনিই জানিতে , পারি- 
বেন, যে বর্তমান জীবনে আমি কি প্রকার লোক তৈয়ার 
হইতেছি এঁবং আমার এই সকল কার্য অনুসারে ভবিষ্যৎ 
জাঁৰনে কি প্রকার স্বভাব ও কি প্রকার অবস্থার লোক হইব। 
যাহ! চেষ্। করিলে নিজে জান! “ যায়, তাহা জানিবার জন্য 
পরের সাহায্য আবশ্যক করে ন|। ৫ -& | 

বর্তমান জন্মের যেটি ইহলোক, তাহাই পূর্ব জন্মের পর- 
লোক ,আর বর্তমান জন্মের পরলোকই *ভবিষ্যৎ জন্মের 
ইহলোক। এই স্থুল দেহের ভিতর অন্য দেহ আছে. তাহার 

১৪ * | 



২১০ মহা! তৈলঙ্গ স্বামীর তো পদেশ 

নাম সুক্মম দেহ এবং তাহার _ভিতরেও আর এক দেহ আছে 

তাহার নাম কারণ দহে। কদলী ত্বকের র ন্যার অবস্থিত এই 

ত্রিবিধ দেহই সংসার সংজ্ঞায় বিরাজমান । মানবদেহের গঠন, 

আকুতি, বর্ন, ভাব, সুশ্রী বা কাকার, বিদ্বান অথবা মুর্খ, 
; কর্কশ বা নম্র, ধান্মিক বা অধান্মিক, সাধু অগবা চোর. সরল 
ৰা কুটিল, রাজ! অথব। জমিদার, মধ্যবিত্ত অথব1 গরীব, উচ্চ 

বংশে জন্ম অথবা নীচ বংশে জন্ম এই সমস্তহ পুর্বজন্মের 

কন্মফল অনুসারে এই বর্তমান দেহ তৈয়ার হইয়াছে । সেই 

প্রকার পুনরায় ইহ্জীবনের রুল্মফল, লইরা পর জন্মের দেহের 

স্বাতি 

জীব ভূমি হইতে লয় পর্য্যস্ত যে সময়, তাহাই তাহার 

পরমায়ু । ঘদি আধ্যাত্মিক অর্থে ধর! ঘায় তবে জীবের পরমায়ু 

অনন্ত, জীব অক্ষয় ও অমর | জীব ধবংস হইলেও তাহার উপ- 

করণ কখনই নষ্ট হয় না। * নাস্তবিক জীবের জন্ম হইতে মৃত্য 
পর্য্যন্ত যে সময, সে জীবিত গাকে সেই সময়টুকুই তাহার 

পরমায়ু। সাধারণের বিশ্বাস যে. জীব, বত পুণাবান্, তাহার 
পরমায়ুও তত অধিক সে ততদিন জাবিত থাকে কিন্ত তীহা 

ভুল।. ংসার হইতে, জীব বত, দুরে খাকিরে,. পাপ .তাহাকে 
তত তম্পর্শ করিতে পারিবে না । জীব কর্মফল ভোগ করিবার 

জন্য সৎসারে আগমন করে, কারণ ংসারই কন্মফল_ ভোগ 
এ বলত শপ ৫০০ ৭. ০৩ পারা চস ০০ 

করিবার স্থান। " যে পুণ্যবান সে কখন কর্মফল ভোগ করে না; 
ওপর কাল কি ৭ পা 

কুতরাৎ যতদিন জী জীবের বর কর্মফল ভোগ স্মান্ত না হয়. তদরিন 
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জাব পাঁপ হইতে মুক্ত ন। হয়,.ততদিন তাহাকে সংসারে থাকিতে 
০ 

হয়। যে পুণ্যবান্ সে অধিকদিন সংসারবাসী হয় না, যে যত 

পাপী [াপী তে ততদিন ১ সং ংসারে থাকিয়া কন্মফল ভোগ করিতে 

খাকে। | যাহার কম্মফল শেষ হয়, সে সংসার হইতে অপস্কত ' 

হর, যাহার জীবন যত শীত্ লয় প্রাপ্ত হয় সে তত পুণ্যবান্, ' 
তাহার জীবন তত পাপ শুন) ; পাপ শুন্তা হইলেই ঈশ্বরে লয় 

প্রাপ্ত হয় তখন তাহার আয়ুঃ অসীম, যতদিন ঈশ্বরের » সন্ত 

বর্তনান থাকিবে ত তদ্দিন « তাহার সত্তা. বর্তমান থাকিবে । 

মনুষ্য যেমন পর পর পাপ পুণ্য করিয়া থাকে ভাহার 

ফলভোগও দিব “রাত্রির ন্যায় পর পর*হইয়৷ থাকে। 

সেইজন্য কম্্ফল_ শেষ ন! হইলে পুনঃ পুনঃ সংসারে আমিতে 
হয়& এইযে যে পঞ্চভূতের পুত্তলি মানব, মৃত্যুর পর কি কোন 

স্থানে গমন করে, কি মৃত্যুই মানবের শেষ £ ইংরাজেরা 

বলেন মনুষ্যের কম্মফল ইহজন্মেই ভোগ. হয় এবং মৃত্যুই, শেষ । 
ইহ| যে সম্পূর্ণ ভূল তাহ। আর কাহাকেও বুঝ্ঠাইতে হইবে না। 

ঈশর আছেন স্বীকার করিলেই পরজল্ম আছে তাহা অবশ্ঠই 
গাঁনিতে হইবে । যদি ঈশ্বর থাকেন তবে মনুষ্যের আত্ম! 

আছেই ; ঈশরের ধংস নাই _স্থতরাং ঈশ্বরের শক্তি আত্মারও 

বিনাশ নাই। যদি পরজন্ু্$ না থাকে তবে ঈশ্বরকে দয়াময় 
কখনই বলা যাইতে পারে না, কারণ এই জীবনে কেহ রাজা, 
কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ অন্ধ, কেহ খগ্জ, কেহ 
ভদ্র বংশে, কেহ নীচ বংশে ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করে কেন? 



২১২ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর তন্বোপাদেশ ূ 

ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পুর্ববজন্মে যে যে প্রকার কন্ম করিয়াছে 
তাহার ভোগ শেষ ন। হওরাতে জীব কম্মফল অনুসারে পুনরার 
দেহ ধারণ করিয়াছে। যে জন্মাঙ্গ সে এই জীবনে কিন্তু 

“ দ্বেখিতে পাইল ন1 কিন্ত্ব আর সকলে বেশ দেখিতে পাউতেছেন 

ইহার কি কোন কারণ নাই?" বোধ হয কেহই অস্বীকার 

করিবেন না ইহ। পূর্ববজন্মের পাপের ফল ভোগ হইতেছে । 
এই জীবনের দেহ আকৃতি গঠন স্গভীব ভন্তান ইত্যাদি সকলত 

জানিবেন পূর্ববজ্বম্মের কন্মফল অনুসারে ঠিক সেই প্রকার 

গঠিত হয়াছে। ঘে যে প্রকার কন্ম করিয়াছে তাহার আরুি, 
স্ভাব্ ঠিক'সে্ট প্রকার হইয়াছে । যে দন্থাবৃত্ভি করিরা জাৰন 
কাটাইতেছে পরজন্মে তাহার মিরার ও ভাব ঠিক দল়্ার 

মত ও রুগন হইবে। যিনি ধর্ম আলোচনা করিয়] জাবন 
কাটাইতেছেন_ তাহার আকুতি সৌমা ও দ্বভাব অতি কোমল 

হহবে,! ১১১৯ 

একজন মনুষ্য সমস্ত জীবন ধন্ম আলোচনা করিয়া হয়ত 

স্থথী হইল না সংসারে শান। প্রকার কষ্ট, পাইল, আর একজন 

অতি ঘুগিত কার্য, লাম্পট্য ব৷ দস্থাবৃত্তি করিয়া হয়ত জীবন হেশ 

সুখে কাটাইল, পুর্ববজন্মই ইহার স্পন্ট প্রমীণ। যদ্দিও এক 
ব্যক্তি ধন্ম আলোচন। করিয়া! এ গ্বীবনে কষ্ট পাইল ইহার স্খ 

এক সময় নিশ্চয় ভোগ করিবে, আর এই জীবনে যে কষ্ট 

পাইল তাহ। পুর্ববজন্মের মন্দ ফল, যাহ। এই ভোগ করিবার 

সময় উপস্থিন্ বলিয়। কষ্ট ভোগ করিল । আর অপর ব্যক্তির 
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এক্ষণে পুর্ববজন্মের শুভ ফল ভোগ করিবার সময় উপস্থিত 
বলিয় সুখে জীবন কাটাইল কিন্ত্রী ইহার পরই 'ভীাহাকে মহ। 

কষ্ট ভোগ করিতে হইবে । অনেকে বলিয়া গাকেন পাপ কনর 
করিতে প্রবৃত্তি, তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পুণ' কন্ম করিতে 

বৃপ্রিন্ত, তাহাও ঈশ্বর দিয়। থাকেন ইহ! নিতান্ত অজ্ঞানের কথা; . 
রিপু ও ইন্দ্রিয় সকল ভাল মন্দ কার্য করাইয়া থাকে। রাগ: 

করিলেই অনিষ্ট হইবে, কামন। হইলেই প্রাপ্তি ইচ্ছ! হইবে, 

লোভ করিলেই পর দ্রব্য অপহরণের চেষ্ট। হইবে, অহঙ্কার 

হইলেই পরের অনিষ্ট চিন্ত| হইবে ইত্যাদি ঘাহার যে ধন্ম সে 
তাহার কার্ধা করিয়া খাকে। এই জন্যই মনুষ্তকে' হিতাহিত 

দ্বান দিরাছেন এবং সকল জীবের শ্রে্ঠ করিয়াছেন | 

তাই কখন শেষ হইতে পারে না তাহ। হইলে ঈশ্বরকে, প্রতহ 

পাতি শ রাশি ৩ আত্মা স্বজন করিতে ঠ হ্য়। মনুষ্য অপেক্ষ। তাহার 

কাধা কত বেশী হয় এবং বড় কন্টের জীবন হইয়া পড়ে । তিনি 

বে বুববশুক্িমুন,। রঃ 
দেহ বিচ্ছিন্ন হইলেও আত্মার অপকার হয় না যেখন গৃহ 

দরদী হইতে থাকিলে গুহ অভ্যন্তরস্থ আকাশের কিছু ক্ষতি হয় 

না। আত্ম হন্তাও হয় ন। আত্ম। হতও হয় না। দ্বেষই, 

সন্তাপের মুল; দ্বেষই.সংসারের. বন্ধু ্ বেষুই মুক্তির প্রতিবন্ধক, 

অতএব যুবক (দ্য, পরিত্যাগ. করিবে | সুখ দুঃখ দেহের 
নই আত্মারও নাই। আম্ম বামুর মত নিশ্মল ও ানলেপ 
তথাপি ইনি ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত হইয়। আমি সখী আমি 

৯৯1 
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ছুঃখী আপনিই এই প্রকার বোধ করেন “বিশ্বমোহিনী সেই 

অনাদি অবিদ্াার খুনামই মায় | জন্মিবামাত্র জীবের সেই 
অবিদ্য। অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধ হয় তাহাতেই এই সংসার 
বন্ধন হইয়। থাকে । বুদ্ধি ইন্ড্রিয়াদ্ির সমীপে অবস্থিত ভেতৃ 

' আত্মা নিশ্মল হইলেও তন্তৎ পদার্থের সমগ্ডণ সম্পন্ন বলিয়! 
প্রতীয়মান হন। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জীবের সহকারী 
আপনাদিগের কৃত কন্মফল আপনাদিগের ভোগ করিতে হয় 
অর্থাৎ ধাহার যেমন কন্মফল তাহাকে সেই প্রকার ভোগ 

করিতে হয়। পুনঃ স্গি সময়ে জীব ও মন প্রভৃত্তির সহিত 
সম্বন্ধ লইয়া দেন ধারণ করিতে বাধ্য হন।” যত দিন না জীন 

মুক্ত হয় ততদিন পর্যান্ত তাহাকে এইরূপে ভ্রগণ করিতে হয়। 
দেহ মনস্তাপের মুল, দেহ সংসারের কারণ, কম্মফল হইতেই 

সেই দেহের উৎপস্তি। কর্ম ছুই প্রকার পাপ ও ও পুণ্য, সেই 

পাপ পুণ্যের, অংশ অনুসারেই দেহীর শখ. দুঃখ, হইয়া থাকে। 

যতটুকু পাপ ততটুকু দুঃখ, যতটুকু পুণ্য ততটুকু সুখ ভোগ 
করিতে হর । এই সুখ দুঃখ দিবা! রাত্রির ্ায় পরম্পর সাপেক্ষ 

এবং ভোগ না করিলে শেষ হয় না। ভোগ শেষ ন। হইলে 

মুক্তি হয় না। | 

আত্মা! শরীরের কর্তা, যে বস্তু জীব-দেহ হইতে বিভিন্ন 

হইলে জীবের জীবন থাকে না, ইন্দ্িয়াদি আর কেহই কাব্য 
করিতে পারে না; সেই বস্তুই জীবের আত্মা । আত্মাহীন দেহে 

নখ দুঃখ কিছুরই অনুভব হয় না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, 
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*ভুপ্তান কিছুই থাকে ন। সুতরাৎ ইহ! নিশ্চয় দে আম্মাই দেহের 

ক্ভা। সুখ দুঃখ জানের দ্বার স্বরূপ, আত্মাকে ' তিরস্কার বা 
পুরস্কার দিতে হইলে সেই আম্মার বাসস্থল দেহের প্রয়োজন, 
রেশ ও বিষাদ শরীরের সাহায্য ন। পাইলে আত্মমর বোধগগ্য 
হইতে পারে না। আন্না! একাকী চলিয়। যায় দ্রেহ তাহার 
সঙ্গে বায় ন| সুতরাং শান্সার শাস্তি অসম্ভব । প্রতেক জীব- 
দেহে ঈএর আন্মারূপে বুর্মান আছেন। জীবাস্ম। পরমাত্মুর 
অংশু। পাপ ঘেমন অনেক, প্রকার তাহার শাস্তিও সেইরূপ 
অনেক প্রকার, পুণ্য অনেক প্রকার, হমও অনেক প্রকার, 

অন্ুতাপই পাপের প্রধান দণ্ড, হুষই,পুণ্যের প্রধান পুরুষ্কার । 
নুস্থের হৃদয় পাপ পু নিরাকরণের তুলাদগু। পুণ্য হব ও 
পাছে অনুতাপ, আপনা হইতে মানব হৃদয়ে উদিত হইয়া 
তাহার কৃত কাধ্যের উপযুক্ত পুরস্কার দান করিয়। থাকে, এই 

দণ্ড দেখিয়াই ধিনি বুদ্ধিমান তিনি (নজেই পাপ হুইতে অপন্থত 

হইতে শিক্ষা করেন। পাপ পুণ্যের বিচার গ,ফল ভোগ এই 
পৃথিবীতেই" হইয়া থাকে। পঞ্চ ভূত কেবল পরমাণু সমষ্টি মাত্র, 
পরমাণু অবিনশুর স্তর!ং ভুত্সমন্ির ও বিনাশ.নাই। মুত দ্বেহু 
পুনরায় সেই পঞ্চ ভুতেই মিশায়। যে মানব আজ তোমার 
সম্মখে নখে বিরাজমান তাহার শরীর পূর্ববজন্মে কোন জীবের 

পরমাণু দ্বার। নিন্মাণ হইয়াছে। সুতরাং সেই ভূতপুর্বব জীবের 

পুনমের ফল তোমার সন্মখস্থ মানব ।  * 
যে আত্মা যে পরিমাণে পাঁপ হইতে নিখ্ধুক্ত, যে আত্ম! ষে 
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পরিমাণে বিষয় বাসনা শৃগ্ঠ। সেই আত্ম! সেই, পরিম্মণে উন্নত। 
ধান্মিকের আত্মা, পাপাত্মার আত্মা হঈটতে অনেক উন্নত। সেই 
উন্নতিশীল আত্মা দেহ ত্যাগ করিলে তাহার সেই উন্নত স্বভাব 
নষ্ট হয় ন।; বরং সংসারের যাহা কিছু বাসনা, যাহ! একটু 

. প্রবৃত্তি ছিল তাহ! বন্ধ হইয়া আতা ক্রমশঃ উন্নতির পে গমন 
করিতে লাগিল। আত্মা পুরুষ এবং দেহ প্রকুত্তি। এই আত্মা 
যে পর্যান্ত ন! প্রকৃতিতে সংযুক্ত হন সেই পধ্যন্ত তিনি নিক্ষল ও 
নি্কণ অবস্থায় থাকেন, প্রকৃতির মিলনে ভাহার ইচ্ছা প্রবৃন্তি 
জন্মাইয়। থাকে এবং প্রৃতি,হইতে ভিন্ন হইলে, পুনর্ববার তিনি 
পূর্বববত স্বদ্ভাবঅর্থাৎ নিগুণ ও নিলিপ্ত ভাব প্রাপ্ত হন। ইহার 
তাতপধ্য এই বে আত্মার যে পর্যান্ত প্রবৃন্তি বাসনাদি বর্তমান 
থাকে সে পর্য্যন্ত আত্ম! পাঁপ দ্বেহকে আশ্রয় করিয়। গাঁকেন,পসেই 
পর্যান্ত তিনি সঞ্ণ, র্নন বিষয়ে লিপ্ত, বাসনাদি সংযুক্ত; আর 

দেহ পরিত্যাগ করিলে, পুনর্ববার তিনি পুর্বব ভাব প্রাপ্ত হন। 
আত্ম প্রগমে নি৭ণ থাকিলেও দ্রেহ আশ্রয় হইাতেই গুণ সম্পন্ন 

হইতে হয়, এবং ঘে পর্য্যন্ত তিনি মোক্ষ লাভে সমর্থ না হন, সে 
পর্য্যন্ত পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। টা 

পশ্থাদি দেহ হইতে মনুষ্য দেহ লাভ করিতে হইলে প্রকৃতি 

পরিবর্তন জন্য অতিশয় কষ্ট ও চেষ্টা করিতে হয়, পণ্ড হইতে 

মনুষ্য হওয়া..ঘতু..কঠিন, মনুষ্য হইয়! মনুষ্যত্ব লাভ করা তাহা পি রনেরেতীিক লি 

অপেক্ষা কঠিন | ' মনুষ্য হইতে দেবতা হওয়া বত কঠিন, মনুষ্য 
এল শত এড ইসস মা ৬ 

হইয়া মনুষ্য, লাভ করা তাহা অপেক্ষাও কঠিন ।' । শুভকার্ধ্ের 
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অনুষ্ঠান দ্বার! মনুষ্য দেবন্ধ পাইতে পারে, কিন্তু অনায়াসে 
প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারে না। সমস্ত ভোঁগ আশ ত্যাগ 
করিতে না পারিলে মুক্তির দ্বার উদঘাটিত হয় না| সকাম শুভ 
কার্ধ, সাধন দ্বারা মুক্তির পথ আরও 'ছূর্গম হইয়! উঠে। জীব 
দেল্লোকে এশর্ষ ভোগে মন্ত হইয়া ভোগাবসানে মর্ত্যলোকে 

আসিবার উপযুক্ত হইয় পড়ে । সুতরাং মহাপুরুষ কখন দেব: 
ধাম কামন। করেন না কারণ তাহা কন্মফল জন্য চিরস্থায়ী 

নহে। প্রাকৃত মনুষ্য লাভ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয় সকলের বেগ 

সম্বরণ করিতে হয়। রিপুবর্গের,বীকরণ, অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ 

করণ, সর্ববূতে সম দর্শন, অভিমান ত্যাগ, ইত্যাদি মনুহ্ত্ব 

লাভের প্রধান .উপাদান। তাহা ছাড়া শমদমীদি, অর্থাৎ 
শন্ম, দম, তিতিক্ষ।, সমাধান, শ্রদ্ধা এবং উপরতি, শম" অর্থাৎ 

ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ মনন ব্যতীত বিষয় হইতে অন্তরিক্দিয়ের 

নিগ্রহ, দম অর্থাও শ্রবণাদ্দি ভিন্ন বিষয় হইতে বাহ্েন্দিয়ের 

দমন, তিতিক্ষ। অর্থাৎ শীত উঞ্ণ সহন, সয়াধান অর্থা শর 

বিষয়ক বষয়ক এ্রবণাদিতে মনের একাগ্রতা শ্রদ্ধ! অর্থাৎ গুরু বাক্য 

'এবং বেদাস্ত বচনে বিশ্বাস উপরতি অর্থাৎ মোক্ষের হ্চ্ছা, , এই 

কয়েকটি গুণও মানবের থাকা! উচিত | 
সত্ত্ব লাভ হইলেও যুক্তি ইচ্ছা সহজে হয় না। বিষয় 

ভোগে যতদিন না ক্লেশ উপলব্ধি হয় ততদিন জীব মহা 

জিতেক্রিয় ও ও যোগীন্দ্র হইলেও মুক্তি লাভ "করিতে পারে না। 
বাসনা ত্যাগই মুক্তির প্রধান, প্রধান উপায়। . মুক্তির ইচ্ছা হইলেই 
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যে মুক্তি পদ লাভ করিবে তাহা নহে। মহাপুরুষদিগের সহিত 

সদ! সঙ্গ না করিলে মুক্তির পণ দেখাইবে কে? স্ওপুরুষ 

সহবাস জীবের সৌভাগ। সাপেক্ষ । ইচ্ছ। করিলেই সাধু যদর্শল 

হয় ন1। সাধুগণ প্রায়ই নিজ্জন স্তানে_ থাকেন; .কখন. দষ্টি- 

গোচর হইলেও সহজে চিনিয়া লওয়া যায় না। চিনিতে পারিলেও 

নিকটে রাখিতে চাহেন ন।। নিকটে থাকিবার অধিকার 

পাইলে ও তাহাদের নির্মল হৃদয়ের ভাব আমর বুঝিতে পারি 

না| নদী পারের জন্য ঘেমন নাবিকের নিকট নৌক। লহতে 

হয়, সেইরূপ সংসার সাগর পার হইবার জন্য মহাপুরুষ সং সর্গ 

কারয় উপায় লাক্ত করিতে হয । সসঙ্গ গগার। সমস্তই সুলভ 

হইয়! পড়ে । ধান্মিকের আত্মা ধন্দদ বলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া 

অবশেধে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । এই উন্নতি 'এক মাসে বা ঞ্ক 

বশুসরে হয় না। ব্হুকাল চেস্টা করিলে তবে মোক্ষ প্রাপ্ডি 

হয়। সেই প্রকার পাগীর আত্মাও ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত 

হইয়। থাকে । স্বর্গও নরক বাস আর কিছুই নহে, কেবল 

আম্মার উন্নতি ৪ অবনতি মাত্র; আত্মার উন্নৃতি ও অবনতির 

সহিত আঙ্কার মবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য তাহার নানা স্ডানে* 

নান। প্রকার জন্ম হইয়। থাকে। 

এই বিশাল বিস্তত জগতে কে কোথায় কি ভাবে পুনজন্ম 

প্রাপ্ত হইল তাহার অনুসন্ধান হয় না বলিয়াই পুনর্জন্ম সাধারণে 

বিশ্বাস করে ন!। পুনর্জন্ম ও পরকাল এ সকল আমর দেখিতে 

পাই না। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে এমন কেহ সাক্ষাতে আসিয়! 
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বলে নাই কেঘল অনুমান ও যুক্তির দ্বার! প্রতিপন্ন করিয়। 

তাগতে বিশ্বাম করিতে হয়, নতুবা! ধর্ম্মাধর্্ন পাপপুণ্য কিছুরই 

পার্থকা থাকে না। লোকে পাপ করিতে ভীত হয় কেন: ) 

কেবল পরকালে বিশ্বাস আছে বলি] এবং : পরকালে ঘৌর* 
নরক যন্্ণ। ভোগ করিতে কইবে সেই ভয় থাকার জন্য, ইহ- 

জীবনে কেহ বিদ্বান, কেহ ঘুর্খ কেহ পণ্চিত, কেহ জ্যোতিষী, 

কেহ উচ্চ অঙ্গের গায়ক, কেহ বাগ্ঠ যন্ধে মহা পটু ইহার কারণ 

কেবলমাত্র পুর্ববজন্মে তাহ্থার। সেই সেই বিষ্ায় পটু ছিল» ইহ্ 

জন্মে সেই আত্বাই আছেন দেহ মাত্র প্রভেদ স্থৃতরাং তাহাদের 

সেই'সক সকল বিষয় অতি সহজে অভ্যাস হয়, শিখিহত আর তত 

কষ্ট পাইতে হয় না। যদি কর্মফল না| থাকিত তবে এত 

প্রকার অবস্থার ভেদ হইত ন!। ভালু মন্দ কার্যোর জন্যই 

জীবকে নান। প্রকার অবস্থার পতিত হইতে হয়। ভাল ভাল কার্ধো 

সর তি অথাং উ ২উর্দুগতিহ হয়, মন্দ কার্য; কার করিদৌঁীনধীর 
অবনত বনূতি শুধৃং ত আনা নামী হয যাই বির বিষয়: নততজ্ঞানে” 

বিশেষরূপে বণিত ইয়া, মনোযোগের মহিত পাঠ করিলে 

'সমস্তই হদয়জম হইবে। | 



আত্মবোধ 

আত্মবোধ অর্থা আপনাকে চিনিরা লওয়।। আমি ধদি 

জামাকে জানিতে পারি, তবে মি ভগবানকে জানিতে 
পারি। আমি ঘত দিন আমাকে না জানিব তত দিন তগবানকে 

জানিবার জন্য চেষ্টা করিলেও জানিতে পারিব না। আমি কি, 

ইহা জানিতে হইলেই আত্মা, মনও বুদ্ধি এই তিন পদার্থের 

তত্ব জানা আবশ্থাক, এক আত..শ্রারের, পুধান, জিনিস, বা 

মালিক অর্থাঞ্ত কর্চা ইহ! নিশ্চয়। পৃথিবী'র সূর্য্য ষেমন কর্ত। 

ও আলোক প্রদান করাতে জীবমকল সেই আলে।কের আশ্রয়ে 

কাধ্য করে কিন্তু সূরধ্য নিজে কিছুই করে ন!। মনুষ্য শরীরে 

আত্মাও সেই প্রকার সূর্্যের ্ররূপ কর্তা ও আলোক প্রদান 

করিয়া গাঁকেন, সেই আলোকের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ কাধ্য 

করিয়া থাকে কিন্ত্র আত্স। নিজে কিছু করেন না। এক্ষাণে দেখা 

উচিত আত্ম সাকার কি নিরাকার এবং, দেহের কোন স্থানে 

' কিভাবে থাকেন। যাহাকে আত্মা বলা যায় তাহ। অবশ্যই 

দেশব্যাপী কিন্তু তাহার কোন বিশেষ আকার নাই বাহার সহিত 

তুলনা করা যায়। তোমার আত্মা ও আমার আত্মা একই 

পদ্দার্থ। ঘেমন একখানি কাগজের উপর নান। প্রকার চিত্র 

আকা থাকিলে এ ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের আধার সেই একমাত্র 

কাগজ, সেইরূপ এই জগতে সকলের আত্মাই এক । কিছুদিন 
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একমনে আত্মাকে জানিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই দেখিতে 

পাইবে ঘে আন্ম। অগ্রিকণ! তুল্য হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। ৃ 

আন্না! থাকিলেই পরমাস্্রা আছেন ইহা. নিশ্চয়, ধিনি পরমাত্মান, 

তিনিই ঈশ্বর । ইহা নিশ্চয় জানিবে, যে আন্মা রূপ বিশেষ, 

সেইজন্য চেষ্টা করিলে নিশ্চয় দেখিতে পাওয়া ষায়; অনেক 
মহাপুরুষ দেখিতে পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, সুতরাং আম্মা 
সাকার তাহাতে আর সন্দেহ নাউ । আত্মাকে জানিতে পারিলে 
আপনাকে জান। বায়. এবং পরমাস্মাকে জানিলেই, ভগবান বা 
ঈশ্বরকে । জীনা বার । আন্ম। প্রমাত্মার অংশ বলিয়৷ জানিবে। 

আমাকে জানিলেই পরমা স্বাকে জানা বায়।, * 
মন ও বুদ্ধি ইহ্বার। সাকার কি নিরাকার ইহ! অনেকের 

জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে । মন বিশ্ববখগী নহে, মন অবশ্বুই 
কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে। তাহ! হইলে মন নিশ্চয়ই 
বস্ত বিশেষ। সকলেই বলেন আমার মন তোমার মন ইত্যাদি 
এবং প্রত্যেক মনুত্তের কার্য ও পৃথক্.বেশ বুঝ যায়, আর 
মনের কাধ্যও যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা ভাবিয়া দেখিলে বেশ 

*বুবিতে পার! যায় সুতরাং মন সাকার। যদি মনের স্থান- 

ব্যাপকত! ধন্ম অস্বীকার করা যায় তবে মনকে আর বস্তু 
বলিতে পার! যায় না, তাহ] হইলে মনকে কোন প্রকার্ স্থান- 
ব্যাপকতা ধশ্ম বিশিষ্ট বস্তুর গুণ মাত্র বলিতে হইবে। 
সাধারণতঃ স্থূল ইন্ড্রিয়ের সাহায্য বাতীত ভ্রর্যের আকার উপলবৰি 
করিতে পারা যায় না এবং স্থল ইন্ড্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হয় ন৷ 
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বলিয়া মনের আকার কিরূপ তাহা সহজে রাও পারা যায় না। 

আকার কথার যথার্থ বাহ! অখ তাহ জ্ঞাত হইলে, কাহার 

। মনে আর গোল থাকিবে না। একবার ভাবিয়। দ্রেখ যে 
[তোমার মন তোমার দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, অথচ উহা 
কোন স্থান বাপিয়। নাই এরূপ ধারণ তুমি কখনই করিতে 

পারিবে না, সুতরাং মন সাকার নিশ্চয় । সেইজন্য মনের 

কার্ধাও পৃথক্ তাহা ,চেষ্টা করিলেই সহজে উপলব্ধি হইয়া 
থাকে । 

বুদ্ধি জগণ্ব্যাপী নহে, নিশ্চয়ই কোন সীমাবদ্ধ স্থান 
বাপিয়া আছে, তাহ হইলে বুদ্ধি বস্তু বিশেষ। বুদ্ধি 
প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন এবং সেই জন্যই বলিয়। থাকে সকলের 

বুদ্ধি সমান নহে, আর যাহার বুদ্ধি কম, তাহাকেই লোকে 
বোক। বলে ; তাহা হইলে বুদ্ধির স্থানব্যাপকত। শক্তি আছে 

হৃতরাং বুদ্ধি সাকার, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 

স্জার ভাল মন্দ বিচার করা বুদ্ধির কাঁধা তাহ। বেশ সহজেই 

বুঝিতে পারা বায়। মন ও বুদ্ধির থাকিবার স্থান মস্তক, 
তাহ। সামান্য চেষ্টা দ্বারা জানিতে পারা যায়। বুদ্ধি জীব 
শরীরে দর্পণের স্বরূপ । 

এক প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের শ্বষ্টি স্থিতি লয় কাধ্য 

চলিতেছে, এই প্রণব মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হিন্দুর 
বুবিয়াছিলেন যে «এই অশ্মিগত শক্তি হইতেই এই জগতচক্র 
ঘুরিতেছে কিন্তু এই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্য সম্বন্ধ রহিত, 
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ইহা কখনও তাহার! ভাবিতেন না। হিন্দুদিগের কাছে প্রণৰ 
মন্ত্রের লক্ষ; অগ্নিগত শক্তি ব্রহ্ম চৈতন্য চেতনাযুক্ত। 

যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ এ মঙ্কুলিটি 

চেতনাময়, অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলেই উহা আমা হইতে বিচ্ছিন 
হইল তখন আর উহাতে চেতন। থাকে ন।, তখন উহ! অচেতন 

জড় পদার্থ । এই সমগ্র বিশ্ম, চৈতন্যমর এক. পুরদষের দেহ. 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আধার সকল যথ! মা অগ্নি, বায়ূ, নদী, পর্বত ও 

মুত্তিক] ইত্যাদি সেই দেহের অজবিশেষ। অগ্নসিকে ষদি সেই 

এক ?চতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে ন। দেখি, তবে আশ্মির 

চেতনা আছে বলিয়। বুঝিব। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই 

চৈন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে ন। পান তাহার নিকট অগ্নি 
জড় পদার্থ । ] 

আত্ম সর্ববদ। সনবগত হইয়াও সব্ববত্র প্রকাশিত হন না 

কেবল নিশম্মল বুদ্ধতেই প্রকাশিত হন। ইন্দ্রিয় সকল স্থীয় 

স্বীর কার্ষো ব্যাপৃত হওয়ায়, অৰিবেকিদিগের বোধ হয় কে 

আস্সাইসকল কাধে ব্যাপুত হন, যে প্রকার 'মঘসকল ধাবমা; 

“হইলে চন্দ্রকে ধাবমান বলিয়া বোধ হয়। শরীর, ইন্দ্রিয় 

মন ও বুদ্ধি ইহার! চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয় 
কার্ষে প্রবৃত্ত হয়, যে প্রকার সুধ্যের আলোকের আশ্রত 

মনুষ্যগণ কার্ধা করে। 

রাগ, ইচ্ছা, সুখ, ছুঃখ প্রস্তুতি বৃত্তিসকল বুদ্ধিরই হইয় 
থাকে, এ সকল আত্মার হয় না, কারণ প্রত্যক্ষ বোধ হয় 



২২৪ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর তত্বোপদেশ 

স্থযুপ্তিকালে আত্মা থাকেন কিন্তু বুদ্ধি না থাকাতে রাগ, ইচ্ছা, 

প্রভৃতি ততকালে কিছুই থাকে না। যে প্রকার সৃধ্যের স্বভাব 

প্রকাশ, জলের স্বভাব শৈত্যু এবং. অগ্নির ভাব উষ্ণতা, সেই 

প্রকার মাত্বার স্নভাব সত্য,. চৈতন্য, আনন্দ, নিত্যিতা এবং 

নির্মলতা। আত্মার বর্ঘমানতা, চৈতন্যের অংশ আর বুদ্ধিবৃন্তি, 
এই তিনের সংযোগে অবিবেকের দ্বারা, আমি জানিতেছি, আমি 

করিতেছি, এই প্রকার প্রবৃত্তি হয় । 

আত্মার ঘে বিকার নাই তাহ] বুদ্ধি কদাপি বোধ করিতে 

পারে না। এই জন্য জীব, সমুদর বস্তুক জানির। আমি 
জ্ঞাতা, আমি ন্দষ্টা এইরূপ জ্ঞানে মুগ্ধ হইতেছে ; ঘে প্রকার 
রজ্ভকে সর্প জ্ঞান হইলে, সর্প জগ্য তয়হয়কিন্তু রচ্দুজ্ঞান 

হইলে আর ভয় থাকে না, সেই প্রকার জীবের আত্মাকে জীব 
জ্ঞান হওয়াতে ভয় হইতেছে, আমি জীব নহি, আমি পরমাস্থা। 

এই প্রকার জ্ভবান হইলে আর ভয় থাকে ন।। 

এক আত্মা, বুদ্ধি প্রভৃতি ও ইন্দ্রিয় সকলকে প্রকাশ 

করেন । অচেতন চেতন এই বৃদ্ধি প্রভৃতি ও ইন্দ্রির সকল আ ্ বাকে 

প্রকাশ করিতে পারে পারে না, যেমন দ্রীপ সমস্ত বস্কুকে প্রকাশ করে 

কিন্ত্রু কোন প্রকার বস্ত্র দীপকে প্রকাশ করিকে পারে না। 

আত্মার স্বরূপ বোধ হইলে তাহার ভ্ভান স্বভাব প্রযুক্ত অন্য 
ত্ভানে ইচ্ছা থাকে না, যে প্রকার দীপের স্বীয় রূপ প্রকাশ 

হইলে অন্য দীপ ইচ্ছ। হয় না। 

অবিদ্া হইতে উৎপন্ন শরীরাদি যে সকল দৃশ্টু বস্ত ইহার! 
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বুদ্দের ন্যায় বিনাশী। এই সকল বস্ত্র অতীত যে নিশ্মল ত্রক্ষম 
তিনিই আমি এই প্রকার জ্বান করিবে । আমি. দেহ নহি. ও 
আমার দেহ. নহে দেহ হইতে আমি পৃথক্, এই জন্য জন্ম জরা 
কৃূশতা ও তু আদি যে সকল দেহ তাহা আমার নহে এবং 

ইন্ষির সকলও আমার নহে, স্থতরাৎ তাহাদিগের. বিষয় ও 

কাধ্য সকলের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। 

আমার মন নাই এই জন্য ছৃঃখ, রাগ, ছ্েষ, ভয় প্রভাতি 

যাহা কিছু মনের কাধ্য* তাহা আমার নহে। আমি 
অপ্র!ণ, আমি অমল এবং গুদ্ধ অগত্ম! স্বরূপ ইহ] বেদ প্রসিদ্ধ । 

স্পেস নিত্য ষে আগ্রা তিনিই আদি । আমার 
কোন আকার কি বিকার নাই আমি চিরকাল মুক্ত। আমার 
যখন কোন ক্ষয় ও কোন সংসর্গ নাই তখন আমি অচল, 

সর্বদা শুদ্ধ ও নির্মল এবৎ আকাশের ন্যায় সমভাবে সকল 

বস্ত্র বাহিরে এবং অন্তরে আছি। যে ব্যক্তি ব্রল্মই আমি 

এইরূপ সুর্ববদ। বাসনা করেন, তাহার নিকট সমুদয় নষ্ট বস্তা 
বিন হয়? জ্ঞাতা ও জ্ঞান এবং ভেতর এই সকল প্রভেদ 
পরমাতআাতে নাই, চৈতন্যময় আনন্দ স্বরূপের একরূপ জন্য 
তিনি স্বয়ং দীপ্যমান আছেন । 

যে প্রকার এক আকাশকে ঘটাদি উপাধি প্রভেদে ঘটাকাশ 
প্রভৃতি বলিয়। ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় এবং ঘটাদি ভগ্ন হইলে যে 
এক জাকাশ আছে তাহাই থাকে, আকাশ ভিন্ন ভিন্ন নহে, 
সেই প্রকার এক পরমাত্মা নান! উপাধি প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন 

১৫ 
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বোধ হয়, উপাধি বিনাশ হইলে যে এক পরমাত্বা তাহাই 

থাকেন, পুরমাত্ম! ভিন্ন.তিন্ন নুহেনু। যে প্রকার লবণাদি রস, 

... কিন্বা রক্তাদ্দি বর্ণ, জলে মিশ্রিত হইলে এ লবণাদি রস কিম্বা 

রক্তাদি বন প্রভেদে জলে এ লবণাদি রসের কিন্বী রক্তাদি 

বর্ণের আরোপ হর, সেই প্রকর নান! প্রকার উপাধিবশতঃ 

'জাতি- নাম ও আশ্রয় গুভূতি সমুদয় বস্তু পরমান্মাতে 

আরোপিত হয়। 

যে প্রকার ধান্যাদ্দিকে অবঘাত্ের দ্বারা তুষাদি কোষ হইতে 

পৃথক করিলে তাহার স্বরূপ তুল মাত্র প্রকাশিত হয়, সেই 
প্রকার শরীরাদিতে আরুত পরমাক্মীকে ঘুক্তি, দ্বার! শরারাদি 

হইতে পৃথক করিয়! ভ্াবিলে তীহার শুদ্ধ শ্বরূপ প্রকাশিত হর। 
যে প্রকার উঞ্চত। বহ্ছিকে আশ্রয় করিয়। আছে, সেইরূপ 

. ইন্দ্রিয়াদি জড় বন্তুসমূহ যে অদ্বিতীয়, নিশ্চল ও নিত্য জ্ঞান 

স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়; 

*হাকে সেই সর্বব অন্তর্ধামী জ্ঞানময় নিত্য আত্ম! বলিয়। 

জানিবে। অতএব আত্মাই, আমি, অ আমি. বলিতে, আর কোন 

পদার্থকে বুঝায় না] আমিই তি তিনি, অথবা তিনিই আম, 

আমি, কিছুই, নই, আমার, কিছু নাই নাই, _ সমস্ত. তিনি. এবং 

সমন্তই তাহার । তি - 

_ মানবরূপ তৃণনিচয় বাসন বায়ু দ্বার ইতস্ততঃ পরিচালিত 

হইয়া! জন্ম জন্মান্তরে যে সকল ছুঃখ উপভোগ করে। তাহ! 

বচনাতীত। ইহ! আমার, ইহা..আমার্. নহে. ইত্ণাদি প্রকার 
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রা | গার নাগ এমা নদ 
গা 7 মা নী টা রা 
ঢু থাযা। ধা গা না জা 

পয ॥ামিয | মী া। | না 

না পাছা ছানা বি না| 



তন্ময় 

জাঁবনের প্রতোক সময় এক একটি কারের জন্য নির্দিষ্ট 
আছে। মানব জীবনে সেই সময় অনুসারে কার্ধ্ের অনুষ্টান 

কর। উচিত। তাই বলির। এক সময়ের কার্য অন্য সময়ে হয় 

ন|. তাহ! নহে। এক বয়সে যে কার্ধ্য নির্দিষ্ট আছে, অন্য বয়সে 
সেই কার্ধ। সম্পাদিত হইতে পারে সময়ানুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান 
করিলে তাহা কখন বিফল হয় না, অসময়ে কাধ্য করিলে প্রায় 

বিফল হইতে ছয়, ছুই একটি সফল হইলেও তাহা সম্পূর্ণ হয় 
না, কিয়দংশ মাত্র হয়। ঘোগের সমর বার্দাক্য, বখন চিন্লে 

কোন কুভাব উদ্দিত হয় ন।, মানবের ইন্ড্রিয়সমূহ শিথিল ঠ্ইয়। 
আাইসে সেই সময় যোগ বা উপ্পাসনার উপযুক্ত। যৌবনে 
উত্তেজিত বৃন্তি সমূহ প্রতিনিবৃত্ত করিবার ক্ষমত্ড। যাহার আছে। 
তিনিও যোগ শিক্ষার উপযুক্ত। যৌবনে প্রবৃন্তিকে নিবৃন্ত 
করিতে পারিলেই যোগ শিক্ষার উপযুক্ত,পাত্র হইল । 

যোগ সাধন কর নিতান্ত সহজ কথা নহে, বোগ শব্দে 

তন্ময় এই তন্বয়ন্ব ভাব হৃদয়ে ন। হইলে যোগ শিক্ষা হইবে 
না; হইলেও তাহা কোন কার্যকারী নহে। যদি তন্ময় হইতে 

পারা যার, যদি ঈশরে ও তোমাতে কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত 

ন। হয় তাহ। হইলে তুমি যোগ শিক্ষা করিয়া সুফল পাইবে ও 

তুমিই যোগ শিক্ষার প্রকৃত অপ্লিকারী। .ঘোগ সম্বন্ধে যতগুলি 
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নিয়ম আছে তাহার মধ্যে ষট্চক্র ভেদ সর্বপ্রধান। ষ্ট্চত্র 
ভেদ করিতে পারিলে অন্য সাধন।র কোন প্রয়োজন থাকে না। 

কেবল একমাত্র বট্চক্র ভেদ করিতে পারিলে, স্বর্গরাজ্য অধি- 

কার করিতে সমর্থ হয়। যট্চক্র যোগ শাস্ত্রের সর্ববপ্রধান। 

যাহার। ঘট চক্র ভেদ করিতে 'পারেন, নির্ববাণমুক্তি তাহীদিগের 
পক্ষে অতি সহজ | ষটচক্র ভেদ করিয়। সেই চিদানন্দ স্বরূপ 

পরমব্রল্পকে সাক্ষাৎ করিতে হইলে, মানসিক যে সমস্ত 

বস্তির প্রয়োজন তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমে ইহা! সাধিত হয় 

ন|| উপযুক্ত ব্যক্তি, বিনা চেফ্টায় ষট্চক্র ভেদ করিতে 
পারেন । অগ্রে ষটচ্ক্র কি তাহ। জানা আবশ্ুকে,. তাহার পর 

ক্ষমতা হইলে ভেদ করিবার চেষ্টা করা উচিত এবং তখন 
তাঙ্গর মহন্ব ও আবশ্যকতা বুবিতে সক্ষম হইবে। ৃ 

জীবদেহে অললময় কোষ অবলম্বন করিয়া মনোময় কোষ ; 

মনোময় কোষ অবলম্বন করিয়া! প্রাণময় কোষ ; প্রাণময় কোষ 

অবলম্বন করিয়। বিজ্ঞানময় কোষ; বিজ্ঞানমযু কোষ অবলম্বন" 

করি আনন্দময় কোষ অবস্থিতি করেন। অস্তোসুষ্ঠ পরিমিত 
জীবাত্সা এই আনন্দময় -কে'ষকে অবলম্বন করিয়! অবস্থিতি 
করেন। এই অবস্থান চারি অবস্থায় নিম্পন্ন হয়। প্রথম 

বৈশ্বানর, তিনি শরীরস্থ হইয়া চালন! করেন, ইহাই জীবের 

চেতনাবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা তৈজস, উহা! জীবের ব্বপ্নাবস্থা, 
তৃতীয়ু প্রাজ্ঞ, ইহ! জীবের নিদ্রাবস্থা, চতুর্থ ব্রজ্ম, সকল প্রাণীতে 

সর্বাবস্থায় বর্গ জীব শরীরে অবস্থিত আছেন তাহা জ্ঞাত 
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হওয়া । এই চতুর্বিবধ অবস্থা অ, উ, ম এবং ওম্ মন্ত্র দ্বারা 
সাধিত হয়। নাড়ী সনুহের মধ্যে নিরন্তর যে বায়ুরাশি প্রবাহিত 
হইতেছে তাহা অবলম্বন করিয়া পঞ্চ বায়ুর অবস্থান। এ 
সকলের মধা দিয়া নাড়ী প্রাধানা ুষুন্সা আন্তরের উদ্ধ হইতে 

২পন্ন হইয়া মন্তিক্ষের ভিতর দিশা কেশমুল পর্যাস্ত প্রলন্মিত 
আছে। এই নাড়ীতে প্রবেশ করিয়। জ্ঞান ও আনন্দময় 

অন্তরাকাশে পদ্মব গুহমধ্যে আতা! বাস করিতেছেন। ভূভৃ্ৰ 
প্রভৃতি সকলই : তথার অবস্থিত । ॥« এই ষট ডুক্র ভেদ করিয়। 

নাড়ী প্রধানা ত্যুন্নার মধ্যে মংঘমিত আত্মাকে প্রবেশ করাইয়। 

সেই সচ্চিদ্ধানন্দের সহিত মিলিত হইতে ভরু, এই সন্মিলনই 

ষট চক্রভেদ। | | 

'কঠিন যোগ অপেক্ষ। সরল যোগ সহজ এবং অধিক" ফল 
প্রদান করে। কঠিন যোগ শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা ; সরল 
যোগ কেবলমাত্র মানসিক শিক্ষা । মানসিক শিক্ষা সমাধ। 

'হইলে শারীরিক,শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই । কঠিন যোগ 
কুস্তক, বিকুম্তক, আনুমীন, উতক্রান্তি ও দাগ্রি। সরল-*যোগ 
সত্য, সৎ ও নির্ব্বিকার । সরল যোগ সহজ সাধ্য এবং সাঁধা- 
রণের গ্রহণ যোগ্য । কঠিন যোগ সাধন সাধারণের ভাগ্যে 

ঘটে না। সরল যোগ শিক্ষার্থে অরণ্যবাস, কায়িকর্েশ, কিছুই 

গ্রহণ করিতে হয় না, কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তি আপন বশীভূত ও 

খ্মার্গে অনুগমন করাইবার ক্ষমতা হইলেই তদ্বারা মুহাকল 

লাভ করাষায়। কায়িক ক্লেশ, তীর্থ পধ্যউন, উপবাঁস কিছু 



তম্ময়ত 

প্রয়োঙ্গন হয় না,যদি চিত চিন্ময়ের মৃত্তি প্রতিফলিত। 
পারা বায়। সদৃবৃত্তির আলোচনায় ও স্দৃবৃত্বির অনুশীলনে 

বে ফল, সতীর্থ পর্ধযটনে তাহা হয় নু].|. মন পরিশুদ্ধ হইলে 
জীব, মায় শুদ্ধ হইলে, চিত্ত বখন নির্মল হইবে, তখন মে আপন 
হৃদয়ে সকল তীর্থ পরিদর্শন করিতে সমর্থ হয়। যাবতীয়, 
তীর্থ মানবের শরীরে বর্তমান আছে। গঙ্গা নাসাপুটে, 
যমুন। মুখে, বৈকুঠ হৃদয়ে. বারাণসী কপালে, হরিদ্বার নাভিতে 
ইত্যাদি দর্গ, মর্কের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্র মানব শরীরে বর্তমান 
আছে। হে পুরী প্রবেশ করিতে কোন প্রকার কু অর্থাৎ 

সঙ্কোচ হয় না তাহাই বৈকু্। পাঁপ আশরঙ্কার মূল। যে 
পাপী, সে সকল কাজেই সম্কুচিত হয়, যে নিস্পাপ তাহার 

বেশথাও শঙ্ক। নাই, সর্ববদাই সে কুঠীশৃন্ত, সুতরাং সে. বৈঝুঠপুরী 
গমনে অধিকারী । তুহ[র, হৃদয়ে চিৎনরূপ.. আনুন্দুমুয়..যও- 

স্বরূপ বৈকুঠুল্র 'বিরাজিত। 
বৈকৃঠের অর্থাৎ হৃদয়ের নিন, ইড়া ও পিঙ্গলা নাঁড়ী অথন্! 

সূর্ধা অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম । এই সঙ্গমে স্নান 

নি পারিলে জীবের সকল পাপ ধ্বংস হয়। গঙ্গা ষমুন 

সঙ্গম হৃদয়ের নিন, ইড়। আত্মজ্ঞান ও পিঙ্গল' বিবেক 

নামে কথিত। গঙ্গা যমুনায় যে প্রকার সম্বন্ধ ইড়। ও পিঙ্গলায় 
ঠিক সেই সম্বন্ধ, শিঙগল৷ অর্থাৎ বিবেক হইতে ইড়া অর্থাৎ 

আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি; মনকে এই পিঙ্গলা পথে. প্রবেশ 
করাইয়। ক্রমশঃ নিবৃত্তি দ্বারা হড়ায় সম্মিলিত করিতে হয়।, 
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পরে ইড়া এবং পিঙ্গলা যেখানে সংযোগ হইয়াছে অর্থাৎ যে 

স্থানে আত্বজ্ঞান ও বিবেক একত্র হইয়াছে, মনকে সেই 

স্থানে লইয়া স্নান করাইলে অর্থাৎ মনকে আত্জ্ঞান রূপ 

সলিলে নিমজ্জিত করিলেই মহা ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

আত্মজ্ঞান জন্মিলে যোগ তাহার নিকট অতি সহজ লাধ্য। 

আত্মজ্ঞান লাভই যোগের কারণ। সেই আত্বাজ্ঞুন লাভ 

করণার্থ যোগ শিক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্য গৃহত্যাগ ব! অরণা- 
কিল পনি গল এ খা 

বাসের কোন আবশ্টক করে না'। এমন কতকগুলি নিয়ম 

আছে যাহা কেবলমাত্র চিন্তা ও তদন্ুরূপ আচরণ করিতে 

পারিলে ধেগ ফল ও আত্মজ্ঞান লাভ কর়। যার । আ'ত্মজ্ঞান 

লাভ করিবার জন্তা অন্ত কোন প্রকার কঠিন সাধনা করিতে 
হয় না, কেবল সেইগুলির অন্ুধ্যান করিলে যোগ ফল লাভ 

করা যায়, সেগুলিকেও সরল যোগ বল। যায়। যোগ ফল 

লাভ করিতে হইলে, যে সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিবার একাস্ত 

-্য়োজন হইয়! পড়ে, যাহ! সংগাধিত না হইলে ঘোগ কল 

প্রাপ্ত হওয়। যায় না। সেই নিয়ম ও আকারং গুলি -*সই 

নিয়মীবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সেইরূপ আচরণ ও হৃদ 
সেইরূপ ভাব গ্রহণে সমর্থ হইলে, নিশ্চয়ই ষোগ ফল লাভ করা 

যায়।. নিয়মগুলি বথা। £-- ৃ 
4১। অসন্তুষ্ট ব্যক্তি কাহাকেও সন্তষ্ট করিতে পারে না, 

সর্বব্। যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তিন সকলকে প্রফুল্ল 
করিতে পারেন। 



৩। 

৪ | 

৫। 

| 
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জিহবা প্রাপ কথ! কহিতে বড়ই. তৎপ্র, হক সত 
কর! ৭ | 

আলম্য সকল অনর্থের মূল, যত্ত পূর্ববক' আলন্য পরিত্যাগ. 

করিবে। 
সংসার ধণ্মাধর্মের প্ররীক্ষার স্থল, সাবধান হইয়। ধশ্মাধন্ন 
পরীক্ষ। করিয়। কার্ধা অবলম্বন করিবে । 

কোন ধর্শ্ের প্রতি অশ্রদ্ধা করিবে ন', সকল ধর্মই সার 

এবং তাহাতে অবস্থাই সত্য নিহিত আছে । 
দরিদ্রকৈ দাঁন করিবে, ৫ ধনীকে দান করা বৃথা, কারণ 

তাহার আঘশ্যক 7 নাই, সেই জন্ত, সে আনন্দিত 

হয় না। | 
সাধু সহ্বাসই,.ন্দর্গ এবং অসৎ. সঙ্গই....ন্রক্বাসের 
সুল। | 

আত্মজ্বান, সতপাত্রে দান ও সম্ভোষ আশ্রয় করিলেই 

মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। 

ধিনি শান্ত্র পাঠ করতঃ তাহার মন্দ অবগত হইয়া তাহা 
: অনুষ্ঠান না করেন ছ্িনি পাপী হইতেও অধম । 

যে কোন কার্য অনুষ্ঠানের মূলে ধর্ম খাক! চাই, নতুব। 
সিদ্ধি হয়না । ১ 
কখন কাহারও হিংসা করিবে না, সৎ. বা. আস্ত. উদ্দেশ্টে 
কন কোন ভ্রীী বধ করিবে ন! বা 

যে ব্যক্তি পাপ কলঙ্ক প্রক্ষালিত না! করিয়া মিতাচারী ও 
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সত্যান্ুরাগী না তইয়া, রঙ্গিন বস্ত্র 'পরিধান করতঃ 

ব্রহ্মচারী হয়, সে ব্যক্তি ধর্মের কলঙ্ক স্বরূপ । 

:১৩। ছাঁদহীন গৃহে যেমন বৃুগ্িধারা পতিত হয়, চিন্তাীন 
মনেও সেইরূপ রিপুগণ প্রবেশ করে । 

:১৪। পাপীলোকে ইহকালে অনুতভাপানলে দগ্ধ হয়, ঘখনই সে 

নিজের কুকাধ্য মনে করে তখনই তাহার প্রাণে অনুতাপ, 

জাগিয়! উঠে। 

১৫। (ক) চিন্তাশীলতা৷ অমর লাভের পুথ, চিস্তাহীনতা, মৃতুদর 
পুরু শট 

(খ) গরিরবিত “হইবে. না, কাম, উপভোগ. চিন্তা ক রিবে 

না ৃ 

১৬। শত্রু শত্রুর যহ অনিষ্ট করিতে না পারে, কুপথগামী মন 

তাহা অপেক্ষাও অনিষ্ট করে। 

১৭। মধুমক্ষিকা যেমন পুষ্পের সৌন্দর্য অগব1! স্িগন্ধির 
অপচয় না করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তুমিও সেই প্রকার 

_ পাপে লিপ্ত ন। হইয়া জ্ঞান লাত করিবে । 

রঃ ১ এই পুত্র আমার, এই. এ্রশ্বধ্য আমার, অতি. অজ্ঞ] 

লোকে এই প্রকার চিন্তা করিয়। ক্রেশ পায়ু। সে. নিজে 

তাহার নিজের, নয়, পু বা বা সম্পত্তি তাঁভার কি 

প্রকারে হইতে পারে। 
অল্প লোকেই পর পারে উত্বীণ হয়, অধিকাংশ লোকেই 

ধর্ম ভা করিয়া উপকূলে দৌড়াদৌড়ি করে। 



২৩। 

২৪ | 

২ 

২৬। 

২? | 

তন্ময় | ৩৫ 

গ্রামে. .যে ব্যক্তি লুক্ষ লোক-জয় জয় করিয়াছে সে ব্ক্কি 
প্রকৃত বিজয়ী নহে। ঢু আপনাকে, জয় করিয়াছে 
সেইপ্র প্রকৃত বিভরী। সপ পতি ৭ ্ 

পাঁপ আমাঁকৌজীক্রমণ করিবে ন। এই ভাবিয়া নিচিচন্ত 

থাকিও না। ফোটা ফোটা জলে জলপান্র...পুর্ণ-হয়,' 

নির্বোধ লোকে ক্রমে ক্রমে পাপময় হইয়া যায়। টি 

কাহাকেও. কর্কশ কণু! বলিও ন।, কর্কশ কথা, বলিলে 

কর্কশ কথ শুনিতে হইবে । আঘাত করিলে “আঘাত 

সঙ্ক করিতে হইবে । কাদাইলে কদিতে হইবে | 
যাহারা বানদন। জয় করিতে পারে নাইট, উল দেহ, জট! 

ধারণ, "ভশ্ম লেপন, উপবাস, মৃত্তিকা শষণ ইত্যাদি 

তাহাদের মন পবিত্র করিতে পারে ন।। 

অন্যকে যেরূপ হইতে উপদেশ দাও, নিজে ও ও সেইরূপ 

হও» ষে আপনাকে বশীভূত করিয়।ছে, ঈ্সি অন্যকেও 

বড করিতে পারে, আপনাকে বশ করাই কঠিন. 

"পাপ ও পুণ্য সকলই নিজের কৃত, এক ব্যক্তি, অপর 
বাক্তিকে পবিত্র করিতে পারে না। 

এই জগৎ জলবুদ্ধব্ মরীচিক। সদৃশ, যে এই..জগৎকে 

তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে, স্বৃত্যু তাহাকে দেখিতে পায় না। 

ধাবমান শকটের ন্যায় উত্তেজিত ক্রোধকে যে সংযত 

করিতে পারে সেই প্রকৃত, সারঘী,* »অন্য লোকে কেবল 

বল্গ। ধারণ করিয়া থাকে। 
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-২৮। প্রেম বলে ক্রোধ জয় কর, মঙ্গল দ্বারা হাঁমিজাতা, জয় কর, 

নি ্র্থতা দ্বারা স্বার্থ জয় কর এবং সত্য দ্বারা মিথা 
জয় সয় করু। না সি 

২৯। গুরু যাহা উপদেশুস্দিবেন তাহা, মনোযোগপুর্ববক শ্রব্ণ 
করিয়া পালন করিবে। 

৬০ । ব্থা বাক্য ব্যয় করিবে ন|, যে অধিক কথা! কহে সে 
নিশ্চয় অধিক মিথা! কথ! _বলে। যতদুর সাপ্য কথা 
কম কহিতে চেষ্টা করিবে, সঙ্গে সঙ্গেই শাস্টি মিলিবে | 

যোগ শিক্ষার জন্য অরণ্য বাস অথবা! অনাহারী 
থাকিতে হয় 'না॥। চিত্তরত্তির নিরোধের নাম যোগ । চিত্তের 

বশীভূত ইন্ডরিয়াদিকে ইউ সাধনে নিযুক্ত করিবার ক্ষমত বহার 
আঁছে তাহার লোকালর বা অরণ্য সকলই সমান, একাগ্রতা 

_ যোগের প্রাণ, এই একাগ্রতা নিবন্ধন যখন জীবাত্ম! ও পরম [তব 

একীভূত হইবে, জীবাত্মায় ও পরমাক্মায় কোন প্রভেদ লক্ষিত 

- হইবে না, তখনই তিনি প্রকৃত যোগী । ঈশ্বর লাভার্থ যোগাজ 

অবলম্বন করিতে হয় না ভক্তি দ্বারাই ভিনি ঈশ্বরে মাস্তি 
হইতে পারেন, ভক্ত ভক্তি- দার! তাহাকে প্রসন্ন করিয়। তীহাতে 
সমাহিত হন ; তাহাকেই সমাধি বলে। 

সমাধি অর্থে ব্রল্দে মন স্থির করণ, পরমাতআ্সায় ও 

জীবাত্মায় একীকরণ ; সুতরাং সমাধি যোগের ফলম্বরূপ। 

চিত্ত বশীভূত হইয়া স সকল কার্ধে নিস্পৃহ হইয়া! আত্মাতেই য়ন 
সী শস্য, কষ খা পা বিগাহাস্প পাজদিরোগাদিহ পর 

অবস্থান করে তাহাকেই সমাধি” বলে। যে অবস্থায় বিশুদ্ধ 
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অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেঃ 

পরিতৃপ্ত, বুদ্ধি মাত্র লভ্য, অতীন্দ্িয়, আত্যন্তিক ₹ুখ উপলনি 
হয়; যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতন্্ হইতে পরিচ্যুং 

হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে লাৎ 
বলিয়া বোধ হয় না, যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখ 

বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ । মনে 
আত্মাতে নিহিত করিয়! স্থির বুদ্ধির দ্বারা অল্পে অল্পে বির 

অভ্যাস করিবে, অন্য কিছুই চিন্ত। করিবে না। চঞ্চল স্বভা 

মন যে'যে বিষয়ে বিচরণ করিবে সেই সেই বিষয় হইতে 
তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মায় বশীভূত্ত করিবে । রঙ 

এবং তমঃ বিহীন ঘোগীগণ এই প্রকারে মনকে সর্ববদ। বশীভু। 
করির। অনায়াসে ব্রন্গ সাক্ষাত্কার সর্ববাৎকৃষ্ণ সুখ প্রাপ্ত হন 

সর্ববত্র ব্রন্মাদর্শী, সমাহিত্ত চিত্তে সকল . ভূতে আত্মাকে * 
আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন । কামনাশূন্ হুই; 

যিনি যোগ অভ্যাস করেন তিনিই সমাধিস্থ বা মুক্ত হইব 

(োগা। ঈশ্বরে লীন হইয়া জীবাত্মায় ও পরমাত্মায়মিলত্র 
নাম মুক্তি। | 

সমাধি অর্থাৎ তন্ময় ভাব। যখন জীবাত্ীয় ও পরমাত 
পৃথক্ জ্ঞান না থাকে, যখন জীব বাহজ্ঞান শুন্য হয়, অ 

বহিরিক্দ্রিয় সকল অচল হইয়া যাঁয় সেই সময়ের নাম সমা 

মন্নকে ইন্ড্রিয়ের বশীভূত না করিয়া "ইন্দ্রিয় সমুহকে মঢ্ 
বশীভূত করা যোগ শিক্ষার প্রধান উপায়। প্রথমে ইব্র 
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উত্পন্ন চিত্তের বৃতিসমুহ সংবত ও চিত্তের ৰশীভৃত করিতে 

হইবে, পরে চিত্তকে চিত্তের বশীভূত অর্থাৎ সাংসারিক ও 

ইন্দ্িয়বৃত্তির বশীভূত চিন্তকে কাঁমন। শৃহ্ চিন্তে সমানিত করিতে 

হইবে; বিবিধ লক্ষা, হইতে চিত্তকে বিচাত করিয়া! কাম্য 

শক্ষ্যের পদ্থাগামী করিতে হইবে, বিবিধ চিন্তা হইতে ক্রমে 

ক্রেমে » সংযত করিয়া সর্বদা আত্ম চিন্তায় নিযুক্ত - করিতে হইবে। 
যোগ দুই প্রকার সকাম : ও নি্কাম। সকাম যোগী মোক্ষ 
প্রাপ্ত হন না, নিষ্ষাম যোযীই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়৷ গ'কেন। 
নিষ্কাম ধম পালনই যোগের মূলএ ৃ 

তন্ময়ন্ব যেবেগের আর একটি প্রধান অঙ্গ" ও যোগের ফল 
স্বরূপ । তন্ময়ত্ব ভাব উপস্থিত হইলে আর কোন অনুষ্ঠানের 
প্রয়োজন হয় না, যোগের সিদ্ধি এই তন্ময়ত্ব ভাব ; এই ভাব 

উপলব্ধি হইলে কাম্য বস্তর প্রতিই কেবল একমাত্র দৃষ্টি থাকে 
অন্য কোন বস্ত্র প্রতি দৃষ্টি থাকে না, অন্ত চিন্তার ধারণ! থাকে 
নাশ্ৰদয়ে কেবল সেই একমাত্র কাম্য বস্তুর অস্তিত্ইই উপলব্ধি 

হুয়। মূন ও অভীষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন পার্থকা থাকে নী, না 
সেই কাম্য বস্তু এবং সেই কাম্য বস্ততে কেবল মন মাত্র থাকে, 

কাম্য বস্ত ভিন্ন মনের অন্য চিন্ত! থাকে না, জগতের অন্য কিছুই 
দেখিতে পায় না, সেই অভীষ্ট বস্তই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখে, 
তখন সে জগতে থাকিয়া ও জগৎ বাসী নহে। কাম্য বস্তুতেই 

তাহার অস্তিত্ব, কাম্য*বন্তর অবর্তমানে বুঝি তাহার অস্তিত্ব 
থাকে না, কাম্য বস্তর সহিত মিলিয়া যায়, ইহারই নাম তন্ময়ত্ব।' 
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যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সময় সর্বাগ্রে সেই কার্ধ্ে 
তন্ময় হওয়া আবশ্টুক, তাহা হইলে সে কার্যে কখন বিফল 
মনোরথ হইবার সম্ভতাবন] থাকে না, তাহার সিদ্ধি নিশ্চয়। 

বাহার ঘেরূপ ভাবন। সে কার্ধ্যেও সেইরূপ সিদ্ধি লাভ করিবে । 

যে ব্যক্তি অভীষ্ট বিষয়ে বে. পরিমাণে মনোযোগ দিবে, ফ্ 

ব্যক্তি সেই কার্ধো ততটুকু সিদ্ধি লাভ করিবে! কোন কার্যে 

সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে সেই কার্ধ্যে সম্পূর্ণ তন্ময় 

হইবার প্রয়োজন । তন্মগ্নত্ব একাগ্রতা ন। হইলে হয় ন।, কোন 
কাধ্যেং প্রস্তুত হইতে, হইলে একাগ্রতা শিক্ষ! করিতে হং হয়, 

একাগ্রতা! না হইলে সে কার্যে তন্ন ভাব জমায় না। কার্যে 

বিশ্বাস না করিলে বান! জন্মিলে, সিদ্ধি লাভে কৃতনিশ্চয় 

ন। হইলে, সে কাধ্যে কখন অগ্রসর হইবে না, কারণ 'তাহার 

সিদ্ধি হইবে না। আঃগ্র কাধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, কারণু 

বিশ্বাসই সিদ্ধি লাভের যুল। তন্য়ন্, একাগ্রতা, সিদ্ধি লাভ, 

সকলের মুলেই বিশ্বাস । ৃ 
.স্হ্িকালে ভগব্যন সর্বব প্রথমে মায়! প্রকাশ করিয়াছিলেন,। 

সেই মায়া জ্বাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপা এবং কার্ধ্য কারণ রূপ! ও 
সত্ব, রজত, তমঃ এই তিন গুণ বিশিষ্ট । তাহার ছই শক্তি, 

একটি আবরণ অর্থাৎ মায়! দ্বারা জীব আচ্ছন্ন হওয়াতে নিত্য 
সত্য পরমাত্মাকে দেখিতে না পাইয়া আপনাকে অহঙ্কার 

সাহায্যে তাহা হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, অপরটি বিক্ষেপ যাহ! 
স্বার। জীব অসত্য বস্ততে সত্যারোপ করতঃ জগৎকে নিত্য এবং 



২৪৩ মহাত্ব। তৈল স্বামীর তত্বোপদেশ 

সত্য মনে করে, আর পরমাত্মাকে ভুলিয়। অনিত্য বিষয় বস্কতে 

মন্তথাকে। 
: তন্থমতে ষট চক্র ভেদ £__ইড়া ও পিঙ্গল। নাভীর মধ্যস্থিত।, 

সত্ব রজঃ তমঃ গুণ বিশিষ্ট, চন্দ্র, সূর্য্যাগ্রি রূপা, ধুস্তর কুস্থুমের 

ট্যায় শুভ্রা, স্থৃযুন্না নাড়ী আছে; & নাড়ী চারিদল বিশিল্টা, 

মুলাধার পদ্ম হইতে মন্তকে ব্রঙ্গরন্ধ, পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই 

নুষুন্বা নাড়ীতে গ্রথিত গুহ, লিজে, নাভিতে, হৃদয়ে, কে, 

ভ্রমধ্ো এবং মস্তকে ; মুলাধার, স্বানিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহ'ত 

বিশুদ্ধ, আজ্ঞাক্ষ এবং সহত্রার'নামে সাতটি পদ্ম আছে । এই 

ুষুন্ধা। নাড়ীর "মধ্যে মণির ন্যায় প্রভা বিশিন্ট। দেদীপ্যমান। বস্তা 

নান্্রী নাড়ী আছে, আবার তাহার অভ্যন্তরে চন্দ সূর্য্য অগ্নি 

স্বরূপ, ব্রহ্মা বিষুঃ শিব যুক্ত, উ্ণণাভ ( মাকড়সার ) সূত্রের 

ন্যায় চিত্রা নাড়ী আছে। নিশ্মল ভ্ঞানোদয় না হইলে এই 

নাভীকে কেহ জানিতে পারে না। আবার এই চিত্রা নাড়ীর 

মঙ্ ব্রন্ম নাড়ী নামে অতি সুক্ষ বিদ্যন্মালার ন্ঠার উজ্জ্বল 

করান একটি নাড়ী আছে, ইহার ছিদ্র দিয়া ,ব্ষরহ্ধস্থ সহস্র 

পল্প হইতে স্ত্ুধা ক্ষরিত হয়; যোগিগণ সেই স্তুধা মুলাধার 

পন্মস্থ কু গুলিশস্তি দ্বারা, পাঁন করিয়। সিদ্ধ্যানন্দ ভোগ করেন । 

(১). মুলাধার চক্র গুহো আছে, ইহ! চতুর্দল, রক্তবর্, 

স্বর্ণভ, অধোমুখ পন্ম (সাধক ধ্যানকালীন উর্ধমুখ চিন্তা 

করিবেন)। ইহার'চারিটি দলে বং, শং, ঝং, সং, এই চারিটি 

বর্ণ আছে, কণিকাতে চতুক্ষোণ পৃ্থী চক্র আছে এ চক্র উদ্দীপ্ত 
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গীতবণ অষ্ট শৃলযুক্ত, তাহার মধ্যে লং অর্থাৎ পৃথিবী বীজ 

আছে এবং তৎসহ লক্ষমীবীজ আছে। এ চক্রের দেবতা 
ইন্দ্র, তাহার ক্রোড়ে চত্ভূ্জ ব্রন্মা, ভৌতিক পদার্থাদি সমষ্টি 
করিতেছেন এবং চতুর্বেবদ পাঠ করিতেছেন। এ চক্রে রক্জু- 
বর্ণ, চতুর্ববাহু, দ্বাদশ সূর্ধ্যতুল্য, ডাকিনী শক্তি আছেন। বক্তা 
নাড়ীর মুখে কামরূপ নামে গীঁঠ আছে, তাহার মধ্যে ভ্রিকোণ 
যন্ত্র আছে। এ যন্ত্রোভুত কন্দর্প বায়ু জীবাত্মাকে আয়ত্ত কিয়! 
রাখিয়াছে। এঁ ত্রিকোণ যন্ত্র মধ্যে শরদেন্দুসন্নিভ লিঙ্গরূী 
স্বয়ন্ত আছেন। এ লিঙ্গের পাত্রে সাদ্ধ ত্রিপাক বেষ্টন করিয়! 
ব্রক্ম নাড়ীর মুখের কাছে মুখ দিয়া কুগুলি শক্তি নিদ্রিত। 
আছেন, ইনি বিদ্যুজ্পিণী মহামায়া, ইনি ভ্রমরের' হ্যায় মধুর 

গু৭১ গুণ, নাদ করিতেছেন, ইনিই শব্দ জননী, ইনিই শ্বাস 

প্রশ্থীম বিভাগ দ্বারা প্রাণিগণের জীবন রক্ষা করিতেছেন । 

এই কুগুলিনীর দেহ মধ্যে পরমাকলা ত্রিঅংশ রূপা প্রকৃতি" 
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছেন । 
(২ স্াধিষ্ঠান চক্র লিঙ্গ মূলে। বড়দল অরুণবর্ণ পপ 

আই ইহার ষড় দলে বড় বর্ণ বং, ভং, মত, বং, রঞ্চ”ক 
আছে। তন্মধ্যে শ্বেত পন্লাকার বরুণ দেবতার চক্র আছে, এই 

চক্র মধ্যে শরচ্চন্দ্রছাতি, মস্তকে অদ্ধচন্দ্রধারী, মকরারোহী, 

বংবীজ রূপ বরুণ দেবতা আছেন। এ দেবতার ক্রোড়ে 
চতুর্বিবংশতি লক্ষণযুক্ত গীতান্বর নারায়ণ আছেন। এই চক্রের 
শত্তি' লক্ষমীরূপা রাকিনী । 

৯৬ 
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(৩) মণিপুর চক্র নাভিমূলে। দশ দল নীল বণ পন্প 
আছে। দশ দলে ডং, ঢং) ণং, তং, থং, দং,'ধং) নং, পং, ফং 

দশ অক্ষরযুক্ত বণ আছে। তাহার ঠিক মধ্যে রং কারাত্মক 
লিকোণ বহ্ছি বীজ আছে। স্বস্তিমগ্ল তাহাহুক বেস্টন করিয়া 
রহিয়াছে । এ বহ্ছি দেবতা চতুর্ববাু, আরক্ত সূর্ধ্য সম এবং 

£মষবাহন। তাহার ক্রোড়ে ইন্টদাতা এবং সংহারকারী 
মহাকাল আছেন। এই চক্রের শক্তি লাকিনী, ইনি শ্যামবর্ণ। | 

(৪8) অনাহত চক্র হৃদয়ে। সিন্দুরবর্ণ দ্বাদশ দল পদ্ম 
আছে। দ্বাদশ দলে কং, খং, গং, ঘং, উং, চত, ছং, জং, 

বং, ঞং, টৎ, ঠৎ বর্ণযুক্ত পন্ম আছে, তাহার মধ্যে ষট.কোণ 

ধুঅবর্ণ বায়ুমণ্ডল আছে তন্মধ্যে যং কারাম্মক বায়ু বীজ দেবতা, 
কৃষ্ণসার মগারূঢা হইয়া আছেন। এ বীজের মধ্যে হংসের 

ন্যায় শুক্লবর্ণ অভয় বরদাত1 ঈশান মহাদেব আছেন। এই 
চক্রের শক্তি কাকিনী, ইনি গীতবর্ণা আনন্দময়ী। এ পন্মের 
কণিকা মধ্যে অতি কোমল ত্রিকোণ শক্তি আছে এ শক্তি মধ্যে 
স্বর্ণ বর্ণ বাণলিঙ্গ মহাদেব আছেন। অধিকন্তু এ পন্ম মধ্যে 

'সীক্স-একটি দ্বিতীয় অষ্টদল পদ্ম আছে, ভাহাতে এক কম্তরু 
আছে, তাহার তলায় মণিপীঠে হংসরূপী জীবাত্মা আছেন। 

সাধক এই স্থানে গুরু উপদিষ্ট ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান করিবেন, 
তাহ1.হইলে আত্ম দর্শন হইবে। 

(৫) বিশুদ্ধ চক্র কদেশে। ধুমাত ষোড়শ দল বণ 

অআইনঈউউঝগ্া৯ ই এএঁ ও ও অৎ অঃ ৫যাড়শ 



স্বরযুঙ্ পদ্ম আছে। কণিকার মধ্যে সুধা কর্ষণ উদ্ভ্বল 
ধারী, শুভ্রবর্ণ, করিপৃষ্টে শুর্লান্বর পরিধৃত, গোলাকার আকাশ 
চক্রধারী আছেন। এঁ চক্র মধ্যে হৎসাকার, পাশাস্কুশধারী, 
দ্বিভু্জ এবং অভীতিবরপ্রদ আকাশবীজ আছেন। তাহার : 
ক্রোড়ে পঞ্চ মুখ, ত্রিনেত্র দশ বহু হরগোৌরী আছেন। উক্ত 
কণিকার মধ্যে চন্্র মগুলের *ভুধাপানাসক্তা, পীতবর্ণা, চতুতু জা 
সাকিনী শক্তি আছেন। 

(৬) আজ্ঞ। চক্র ভ্রযুগল মধ্যে। খ্যানের নিকেতন 
শুরু বর্ণ দ্বিদল হক্ষ বণযুক্ত পদ্ম আছে। খ্এই স্থানে হড়া 

পিঙ্গলা, বরুণ] অসীরূপে মিলিতু হইয়া বারাণপী তীর্থ হইয়াছে । 
এ পন্সে শুক্লুবর্ণ।' ষড়মুখী হাকিনী শক্তি আছেন। তাহার 

চতুভু'জে পুস্তক, কপাল, ডমরু এবং জপমালা আছে। এই 
পঞ্ঘ ধ্যানে ব্রচ্গ জ্ঞান হয়। এই পদ্ম মধ্যে মন এবং কর্ণিকাতে 

ত্রিকোণ যন্্ধ আছে । এই স্থান পরম লয়ের স্থল, তথায় শুরু 

নামে মহাকাল এবং ইতরাক্ষ মিদ্ধলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। 
এই শিব অর্থ নারীশ্বর নামে প্রখ্যাত। , আজ্ঞাচক্রের জ্ঞান 
জর্দির্লে জীব অদ্বৈতবাদী হয়। 

আজ্ঞ। চক্রের কিঞ্চিৎ উর্ধে গুদ্ধ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, প্রদীপ 
শিখাবশ জ্যোতিশ্দয়। ওঁকারাত্মক অন্তরাত্মা নিরিস্তর বাস 
করেন। তাহার উপর অর্দচন্দ্র, তদুপরি বিন্দুরূপী নাদ, তথায় 
শক্তি রূপাধার স কারাত্মক পুর্ণ শশধরের ম্যায় উজ্জ্বল শিবলিঙ্গ 

আছেন। এ ওকারের উর্ধভাগে আকাশ এবং নিম্নভাগে 



8৪ মহাত্বা তৈলঙ ন্বামীর তত্বোপদেশ 
ত্ঘ 

তন্মধ্যে নিরলম্ব ভগবান আছেন। এ গওকারের 

উপরিভাগে দ্বিভূজ মহানাদ নামে শিবাকার বায়ুর লয় স্থান, 
আছে। উক্ত আজ্ঞা চক্রের উদ্ধদেশে শঙ্গিনী নান্ী নাড়ীর 
অগগ্র. আকাশে বিসর্গরূপ যুগল বিন্দু আছে। তাহার অধ-স্থলে 

.পুর্পেন্দুর ন্যায় শুত্রবর্ণ, তরুণ তপন রশ্মি সদৃশ, কেশরযুন্ত 
দহজদল পন্ম আধোমুখে আছে। তাহাতে যথাস্থানে পথ্চাশত 
মাতৃকা বর্ণ আছে। এঁ স্থানে নির্দ্দল শশঃ ও চন্দ্র বিরাজ 
করিতেছেন ঞএঁ চন্দ্র অভ্যন্তরে বিছ্যৎ আকার ত্রিকোণ মন্ 
আছে; এ যন্ত্র মধ্যে গুহাতম চিজ্রপাকার শুন্য স্থান আছে, 
তথায় পরমাত্মার স্বরূপ পরম শিব বিরাজ করিতেছেন । তিনি 
যোগানন্দ জ্ঞীন এবং মঙ্গলদাতা ইহাকে পরমহৎসও কহে । 
এই স্থানেই শৈবের কৈলাস, বেষ্জবের গোলক, শাক্তের 
মহাশক্তির নিজাবাস। এই সহজ্র্দল পঙ্কজাভ্যন্তরে প্রাতঃ 

তপনের স্যার লোহিত বর্ণা, স্ণাল সৃত্রবৎ অতি সুদ্বম এবং 

বিছ্যন্মাল!র ম্ার জ্যোতিঃ বিশিষ্টা, শুদ্ধা, বিকার বর্জিতা 
এবং নিত্য প্রকাশাঁ, ক্ষয়োদয় রহিতা, অধোমুখী এবং পুর্ণীনন্দ 
'শ্রে'হইতে যে অমৃতধাঁরা ক্ষরণ হইতেছে তাহা ধারণশীগা।, 
এবকুঁত। অম! নান্সী শশিকল। আছে। উহার মধ্যে কেশাগ্রের 
সহত্রাংশ পরিমিত এবং অর্ধ চন্দ্রাকার, দ্বাদশাদিত্য প্র 
বিশিষী।, প্রাণিগণের ইষ্ট দ্রেবতা, নির্ববীণ নাক্ী কলা আছেন; 
তাহ! মহাকুগুলিনী নামে খ্যাত। পুনর্ববার এই নির্বাণ 
নামী কলার মধ্যে কোটা সূর্য্য কাস্তিমতী শিবলিঙ্গ হইতে 



তন্মরত্ব ৮২ 

প্রেমধার। বিলাসিনী কর্দরকলদায়িনী নির্ববাণ শক্তি আছেন। 
এ নির্বাণ শক্তির মধ্যভাগে যোগী ও মহাক্সীদিগের চিন্তনীয় 
পরম হাখময় নিত্যানন্দ স্বরূপ শাশ্বত তুরীয় ব্রহ্ম আছেন। 

নিয়ম, আসন, প্রাণারাম, তপস্যা প্রভৃতি ছারা যোগী 
দীর্ঘ জীবন, ব্যোম গমন ক্ষমতা, অন্তর্ধ্যান শক্তি, অন্য দেহ 

প্রবেশ পটুতা, দুরদর্শন এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকাল দন 
এবং অক্ট সিদ্ধি, অণিমা, লঘিম।, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, 
ঈশিত্ব এবং কামাবশায়িতা লাভ করিতে পারেন। অণিম। 

অর্থাৎ অণু তুল্য ক্ষুদ্র দেহ ধান্পণ ক্ষমতা । লঘিম! অর্থাৎ 
লঘুত্ব হেতু উদ্ধ গমন ক্ষমতা । মহিমা অর্থাৎ বৃহ এবং 
মাহাত্ম্যযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা । প্রাপ্তি অর্থাৎ বিশ্বের তাবৎ 
জানিস করতলস্থ হওয়া । প্রাকাম্য অর্থাৎ যথেচ্ছাকারিত্ব । 
ঈশিত্ব অর্থাৎ প্রভুন্ন। বশিত্ব অর্থাৎ সকলকে বশে রাখিবার, 
ক্ষমতা । কামাবশীয়িত। অর্থা২ সকল প্রকার কামের পরি পুরণ 

করিয়া শেষে নিক্ষাম হওয়া । ভক্তি না* জন্সিলে সাধক্ক 

পুরুষর্বীর সাধন দ্বারা যতই উন্নত হউক তথাপি তাহার্ পুতুনু 
'হইবার সন্তাবনা থাকে। তপন্যার উচ্চ সোপান. উঠিয়াও 
তপস্বীর, কখন_ কখুন অবিশ্বাস, এবুং. ন্রোশ্য, উপ্রান্থত হইয়া 
থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে_ একবার ভক্তি জন্মিলে আর অবিশ্বাস 

এক অনিক বা এস চন, 

কখন [-আঙিতে, 'পারে.ন।। যোগিগণ তখন অনায়াসে মুক্তি 
লাভ, করেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার" ঘে যোগ তাহাই 
তন্য়দ্ধ। কোন বিষয়ে গভীর মনোযোগ করিয়। অগ্তমন! হইলেই 
'ন্ময়ত্ব। তন্ময়ত্ব হইলেই বন্ধন মোচন হইয়া মুক্তি লাভ করে। 



কয়েকটি সার কথ 

শিষ্য । পৃথিবীতে স্গ্ির আদিতে কি ছিল ? 
সুরু । 

শিষ্য । 

গুরু । 

শিষ্য । 

শুর | 

শিষ্য | 
শুরু | 

শিষ্য ৷ 
গুরু | 

শিষ্য । 

শুক । 

পঞ্চভূত ও ঈশ্বর । 
পৃথিবী এবং জীব স্বষ্টি কে করিয়ীছেন ? 
ঈশ্বর | 

স্প্টি বুদ্ধি করেন কে ? 
১৪) | 

ব্রঙ্গা কে £ 
ঈশ্বরের শক্তি । 

স্য্টি পালন করেন কে? 
বিষু, অর্থাৎ নারায়ণ । 

বিষ কে? 
ঈশ্বরের শক্তি । 

০৬ 9 

শিষ্য । স্ুট্রিধ্বংসু. বলয় করেন কে? 
ওক ম ১৯ 

শিষ্য | 

গুরু | 

শিষ্য । 
গুরু | 

শিষ্য । 
খর | 

মহেশ্বর অর্থাৎ মহাদেব । 
০০০ 

মহাদেব কে 2 

ঈশ্বরের শক্তি । 

ব্রল্গাণী কে? 
ব্রঙ্গার শক্তি । 

লম্মমী কে £ 

বিষ্ুুর শক্তি । 



শিষ্য | 

গুরু । 

শিষ্য | 

গুরু | 

শিষ্য | 

গুরু 

শিষ্য ৷ 

গুরু | 

শিষ্য । 

ওর | 

শি । 

গরু | 

শিষ্য । 

গুরু | 

শ্সি। 

গুরু | 

* শিষ্য | 

গুরু । 

শিষ্য । 

গুরু। 
“শিষ্য । 

গুরু | 

কয়েকটি সার কথা . র্ঘন 

দুর্গা কে? 

মহাদেবের শক্তি । 

সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন কে? 

ঈশ্বর । 

বন্ধন 'বুলে ? 

বিষয়ে অনুরাগ 
মুক্তি কাহাকে বলে ? 

বিষয়ে_বিরভ্তি_ ও ঈশ্বরে লয়। 
ঘোর নরক কি? ' 
স্্রীয় দেহ । 

স্বর্গ কোথায় ? 

আশা ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গ । 

সার বন্ধন কিসে যায় ? 
আক্মবোধ হইলে. - 
কি করিলে মুক্তি হয়? 

তত্বগ্ভাম্ম হইলে । 

নরকের কারণ কি? 

নারী । 

স্বর্গের কারণ কি? 

অহিংস । 

মনুহ্োর শতক? 
তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল। 



শিষ্য | 

গুরু । 

শিষ্য | 

তব । 

শিষ্য | 

সক | 

শিষ্য | 

ওর | 

শিঙ্া | 

খর | 

শিশ্য । 

গুরু | 

শিষ্য | 

'ঠরু |. 

শিষ্কা | 

সুনে | 

শিশষা ।.. 

গুরু । 
শিষ্য | 

গুরু । 
শিষ্য । 

গুরু । 

মহাজ! তৈলঙ্গ স্বামীর তত্ববোপদেশ 

মন্ধুক্যের মিত্র. ? 
ব্শতাপন ইন্দ্রিয় সকল । 
দরিদ্র কে? 

যে অতিশয় লোভী । 

এম্বর্্যশালী কে 2 
যে সববদ। সন্ত্ষ্ট | 
জীবন্মত কে? 

উদ্ভমহীন পুরুষ । 

মায়া কি? 

অতিশয় ভালবাস! । 

মহা! অন্ধ কে ? 

ও 
স্বভুযু কি 2 

অপবশই মৃত্যু, মনুষ্য অমর । 
চিররোগ কি 2 | 

ংসার। 

এ রোগের ওউষধ কি ? 
নিলেপ হইয়! বাস করা । 

এপধান তীর্থ কি 2 

্ীযুপুবিম্ুল | 
ত্যাজ্য কি ঁ 

অর্চ, ছুরাশ। | 

প্ 



শিষ্য | 

হর | 

শিষ্য ] 

গুরু | 

শিষ্য । 

হুরু | 

শিষ্য । 

গুরু | 

শিষ্য | 

গুরু | 

শিলা | 

এর | 

শিষ্য । 
ও১বুও 1 

শরক্চ। 
হবু ] 

শিল্য ৷ 

গুরু | 

শিষ্য । 

গুরু । 

"শিষ্য | 

গুরু । 

কয়েকটি সার কথ ২৪৯ 

শ্রোতব্য কি? 

গুরু । 

রহ্মভ্ঞান "লাভের উপায় কি? নিক 

সাহুকে? 
যাহার, [হার মোহ; ও অনুরাগ, নাই । 

জীবের জ্বর রকি ? 

চিন্তা ৷ 

মূর্খ কে? 
বিবেকহীন ব্যকচিং নাস্তিক । 
নাক্তিক কে 2 

যে অতি মুখ্। 

প্ডিত কে? 

জভ্তানী । 

ধাম্মিক কে? 

যথার্থ পণ্ডিত । 

কন্তব্য কাধ্য কি? 

ঈশ্বরে ভক্তি । 

বিদ্যা কি £ 

বাহ] দ্বার ব্রহ্মভ্ঞান হয়। 

লাভ. কি কিঠ 

ব্রল্গজ্ঞান ন্দান প্রাপ্তি | 



২৫০ 

শিষ্য | 

ওর | 

“শিষ্য | 

- শুরু ৷ 

.শিস্তা | 

গুরু । 
শিষ্য । 

গরু | 

শিষ্য ! 

ওঠবল | 

শিল্ন্য। 

শুরু | 

শিষ্য । 

গুরু ।* 

শিষ্য । 

উ১ | 

শি 

গুরু | 

শিষ্য | 

ও | 

শিষ্য । 

শুরু |. 

মহাতআ্সা তৈলঙ্গ স্বামীর তক্বোপদেশ 

জগ্রত জয়ী কে? ৃ 

যিনি মনকে জয় করিয়াছেন. . 

বিবি 
বিষয় । 

ছঃখী কে? 
বিষয়ান্ুরাগী । 

সুী-কে,?. 

ধহ্য_ কে ? |] 

প্র উপুকারী। 
পুজনীয় কে ? 

'তন্ত্স্ভ্াানী ব্যক্তি । 

কর্তব্য কম্ম কি? 

ধন উপাঙ্জন | 

অকর্তব্য কি? 

সহ ও পাপ । 

বুদ্ধিমান কে $ 

যাহাকে নারী বশ করিতে পারে নাই । 
উত্তম ব্রত কি ? | 

সৎপাত্ত্র দান । 
শৃঙ্খল, কি? 

নারী । 



শিষ্য | 

শর । 

শিষ্য । 

'টরু | 

শিষ্য । 

গুরু । 

শিষ্য | 

গুরু | 

শিষ্য | 

গত | 

শিষ্য 

গুরু | 

শিষা। 

হর | 

শির্ধ) | 

গুরু | 

শিষ্য ৷ 

'রু | 

(শষ্য । 

.শুরু। 
শিষ্য । 

গুরু । 

কয়েকটি সার কথা ২৫১ 

কি জানিতে সকলেই অশঙক্ত ? 

নারীর মন ও চরিত্র । 

পুণে ? 

কাহার সহিত সংসর্গ করিবে ন]? 

মুখ”, পালা, খল_ও নীচ লোকের সন্থিত। 

ছোট কে ? 
যে যাক্ষা। করে। 

বড় ক্কে? 
যে কিছু চাহে ন।। 

জন্মিয়াছে কে? 

যাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে ন।। 

মরিয়াছে কে? 

যে আর মব্িবে না। 

বিশ্বাসী কে? 

তন্তজ্ঞানী ব্যক্তি। 
অবিশ্বাসী কে ?' 

নারী | 
কি করিলে শোক হয় না? 

রী ও উপাসনা । 

আকা 1 নিবৃত্তি হয় না কাহার ? 

লিপু সকলের । 



৫. 

শিষ্য | 

“ঠরু | 

শিষ্য | 

ওর | 

শিবা । 

£ঠর । 
শিষ্য । 

গরু 

শিষ্য । 

গুরু | 

শষ । 

শুরু । 

শিষ্য ৷ 

গুক্র | 

শিষ্য | 

উঠব | 

শ্শিহ০৬ 

গুরু । 

শিষ্য | 

হর | 

শিহ্য | 

শুরু | 

মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর তত্বোপদেশ 

মায় । 

দেয় কি? 

অভয় । 

মনের বিনাশ কি? 

,মোক্ষ । 

কোথায় কোন ভয় নাই £ 
মুক্তিতে । 
কি. করিলে সত্য ভয় হয় না? 
উশ্মর চিন্তায় মগ্ন । 
দয তে? 

নি শরাহিাতিত 

কুব লন । 

কোন্ বস্ক দান করিলে বৃদ্ধি হয় ? 

বিদ্যা | 

কোন্ বস্তু দিন, দিন. কমিতেছে ? 
পরুমারু ৷ 
চিরস্থায়ী কি ? 

কাল ॥ 

কাহাকে ভয় করা উচিত £ 

লোকাপবাদ । 

প্রকৃত বন্ধু কে? 
যে বিপদ্বকাঁলে সহায় । 



শিষ্য । 
গুরু । 

শিষ্য । 

গরু | 

শিষ্য । 

গুরু | 

শিষা | 

শুরু । 

শিষ্য । 

গুরু । 

শিষ্য । 

গুরু | 

শিষ্য । 

গুর্ত | 

শিষ্য । 

92 
শিষ্য । 

গুরু | 

শিষ্য । 

গুরু | 

শিষ্য । 

গুরু । 

পিতা মাত। কে? 

প্রতিপালন কর্তা । ৃ 

কিজানিলে আর কিছু জানিতে হয় না ? 
না জ্ঞান নর ব্রহ্ম 

মিত্র অথচ শক কে? 

পুত্র কন্যা] প্রভৃতি । 

চপ্লকি? 
মূন, ধন, যৌবুনু ও"আয়ু। 
উত্তম দানকি? 

তত জ্ঞান । 

কি কাধ্য করিবে না? 
পাপ কন্ম। | 

কি কার্য. প্রাণপণে, করিবে ? 
ঈশ্বরের উপাসন] ৷ 
কোন্'কন্ম ভাল ? 

যাহা ঈশ্বরের প্রীতি জনক । 
কিদৈ বই করিবে না ?. 
সংসারে । 

দ্বা রাত্র কি চিন্তা করিবে ? 
কব, দল শা পচ ও৪ তি 

সংসার মিথ্যা ও. আত্মতত্ব | 
ভে নার তা উনি 



শ৫৪8 মহাতা। তেলঙ্গ স্বামার তন্বোশ০দশ 

শিষ্য। ঈশ্বর আছেন কি না কিরূপে জানিব ?॥ 
গুরু। তুমি নিজে আছ কি না কিরূপে'জানিতেছ। 
শিষা। যাহার আকার নাই তাহাকে কিরূপে বুঝা যায়? 

, গুরু । জীবন, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আছে কি না কিরূপে 
জানা যায়? 

শিষ্য । আমার জীবন আছে, ইচ্ছা মত সকলই করিতে 

পারি তাই আমাকে জানি। 

গুরু। যেব্যক্তি আপনাকে জানে সে ঈশ্বরকেও জানে। 

শিষ্য। যাহা দেখ! যায় না তাহ! সহজে বিশ্বাস হয় না। 
গুরু । বায়ু, সৌরভ, ইহাদের আকার নাই কোন্ জ্ঞানে 

তাহা অনুভব কর। | 
শিষ্য । বায়ু, সৌরভ, আছে বিশ্বাস হর তাহাদের কার্ধ্য 

দেখিয়] । | 

গুরু । তুমি এবং বায়ু উভয়ই উশ্বরের কাধ্য নয় কি? 
এখন ভাবিয়া! দেখ ঈশ্বর আছেন কি না। 

শষ্য । বুকিসাম ঈশ্বর আছেন, তাহাকে ভক্তি বা 
*. - উপাসনা করিব কেন? « 

আগিকু।। তুমি সম্ভতানকে ন্েহ কর কেন, এবং পিতা! 

মাতাকে ভক্তি কর কেন। 

শিষ্য । ন্নেহ নীচগামী এবং ভক্তি উদ্ধগামী । 
গুরু ।. সেই জন্য ঈশ্বরকে ভক্তি করা উচিত। চক্ষু 

পাইয়াছ দেখিবার শক্তি কোথায় পংইলে, 



দার দীনানা গান ঢা না 

0105188 
গা ঢা? ছানা আনা 

মিন দা গাদা নিস 



তত্ৃজ্ঞান 

 তৰজ্ঞান অর্থাৎ... পরমাত্বা! বা! ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান। ঈশ্বর 
আছেন যদি বিশ্বাস হয় তবে তীহার অনুসন্ধান করা উচিত, 

আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে তবে বৃথা তর্ক করিয়া বাজে 
কথায় কাহার সহিত বিবাদ অথব! নিজের মত বাহাল রাখিবার 
চেষ্টা কর! বিড়শ্বন! মাত্র। ধাহার সে বিশ্বাস আছে এবং যিনি 
তীহাকে পাইবার পথ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহার প্রথমে 
“আমি কে” তাহা অবগত হওয়া উচিত. তাহার পর আরও 

সাতটি বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়। আবশ্যক। প্রণালী 
অনুসারে বিশ্বাস ও ভক্জির সহিত কাধ্য করিলে তিন মাস ম্যুধা 

নিশ্চয় আত্ম দর্শন হয়। আত্ম দর্শন হইলে মনুষ্য শান্ত, ও 

মুক্তির পথে অগ্রসর হয়,। যতদিন না আয্মা পরমাত্মায় যোগ 

করিতে পারিবে ততদিন মুক্তির আশ। নাই | যোগ হইলে সূন্ষা 

দেহ ধারণ করিয়া, ধথ! ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পার বায়, 

এশ্ববিক বল ও শক্তি পাওয়। যাঁয় যাহ! দ্ীরা অবশেষে সর্ববচ্ছ 
হইয়া! থেকে | 

আমি কে-পঞ্চ ভূত, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্খেক্্রিয়। পঞ্চ 

জ্ঞানেন্সিয়, মন ও বুদ্ধি। এ সকল ভিন্ন, নাঁড়ী চতুষ্টয় বথ। 
ইড়া পিল! স্থযুদধ। ও চিত্র, ছয় রিপু, এবং চিত্ত, বাসনা, 
চিন্তা, তুষণা, মায়া ও আশা, এই সকল উপাদান লইয়! দেহের 



তত্বজ্ঞান ২৫৭ 

গঠন হইয়াছে । তাহা ব্যতীত জ্ঞান, চৈতন্য, আত্মা বা জীবাত্মা 

এবং পরমাত্বী আছেন । 'এই সকল বিষয়ের তত্ব অবগত হইতে 

পারিলেই, আমি কে এবং ঈশ্বর মানব দেহে সর্ববদ1 বিরাজমান 

আছেন কি না বেশ জানিতে পারা যায়। আমি যদি আমাকে 

চিনিতে পারি তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে জানিতে পারিব। যদি 
ঈশ্বর আছেন বিশ্বীস হয় তবে তিনি অতি নিকটে আছেন 
জানিবে। আর যদি বিশ্বাস না হয় তবে তিনি বহুদূরে এবং 
কোন কালে সাক্ষাত হইবে কি ন! তাহা বল! যায় না। 

পদ হইতে মন্তক পর্য্স্ত বিচার করিয়! দেখিলে আমি নামে 
কাহাকেও পাওয়া! বায় ন1। একমাত্র জ্ঞান ্রজ্ঞান স্বরূঞ্গইং আমি,কেল 
বিশতদ্ টৈভন্যই « আমি. রূপে প্রকাশিত | দেহ, ইন্ড্রিয়। মন ও 

চৈতন্ত একক্র দৃষ্টি হইলেও তাহাদের পরম্পর কোন সম্বন্ধ নাই। 
সমুদয় অঙ্গ থাকিতেও শব কি জন্য দর্শন স্পর্শনাদ্দি করিতে" 
পারে না, দেহ ও শব একই পদার্থ; ঠা চৈত্ আছে 
বলিয়। দেখিতে ও শুনিতে পাই, হুতরাং, আমি দেহ নহি 

ইহাতে আর কোন গুকার সন্দেহ ৬ পারে না; অতংব 
আমি দেহ হইতে ভিন্ন, নিত্য এবং স্বপ্রকাশ | »কোনে 
আত্মা বিচ্যমান, তথায় মনও থাকে না, ইন্দ্রিয়ও থাকে না, 

[াসনাও থাকে না ; রাজার নিকট ক্ষুদ্র পামর ব্যক্তি বসিতে 

গারে না। যেমন তৈল তিল হইতে পৃথক্ হইলে. খল ও 
তলের সহিত, আর কোন সম্বন্ধ থাকে নন সেইরূপ, দেহ.মন.ও 
ক্িয়াদ্ির সহিভ আমার কোন সম্বন্ধ নাই। এই মন ও আমি 
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নহি, জীব ও আমি নহি কারণ ইহারা চৈতন্ক কৃত বোধ্যমান 
হইয়া থাকে। জীবের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, কেবল 
সাক্ষী মাত্র, অতএব আমি. সেই অনভ্ভ আত্ম] । যেমন মুক্তা- 
হারের সুত্র প্রত্যেক ুক্তাতেই প্র গ্রথিত সেইরূপ এই ভগবান্ 
'আত্মায় জীব সমুদয় গ্রথিত। সুত্রে ও মুক্তায় কোন সম্বন্ধ. 
নাই, সেই প্রকার দেহে ও আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই; 
জড় পদার্থ মাত্র, আমি _অমুর। ্ৃত্যুই বা কি, তি এ " 
কে, ইহা: কেবল ভ্রম মীত্র। আমি' শব্দেই, আত্মা ভিন্ন আর 
কিছু নহে, জ্ঞানের উদয় হইলেই ইহ জান! যার। | 

বাহ জগৎ* আমি নহি, অনিত্য দেহ আমি নহি, পঞ্চ 
প্রাণবায়ু আমি নহি, কারণ ইহার। অচেতন, আমি চেতন । পঞ্চ 
জ্ঞানেক্দ্রির আমি নহি, বাক্য, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, রূপ, রস, এই 
“্সমস্তও আমি নহি, তবে আমি কে? আমি মনন শূন্য নির্মল 
শান্ত বিশুদ্ধ চেতন স্বরূপ ; আমি বাহ্য' অভ্যন্তর সর্ধব স্থান- 
ব্যাপী, আমিই দীপ্ব সকল পদার্থ প্রকাশ করিতেছি, আমি 
সর্ববগ্মী আত্মা । যেমন অন্ধকারে, দীপ,সাহায্যে শাদী কাল 
্রব্যম্্রিহিনিতে পারা ধায়, সেইরূপ আমাতেই অর্থাৎ আমার 
আত্মাতেই সকল পদার্থের বস্তত্ব প্রতিপন হয়। দর্পণ যেমন 
সকল বস্ত্র প্রতিবিন্বের বিশ্রাম স্থান, সেই প্রকার আমিই 
সকল জাগ্রত পদার্থের অনুভব স্থল । আমিই অনাদি, অনন্ত, 
সর্ববগামী, চিন্ময় সেই আত্মা! | আমার এই স্থাবর জঙ্গম বহু 
শরীর। ইহার পরিমাণ যে কত তাহার ইয়ত্তা কর৷ যায় ন। 
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কোন্ সময়ে হইরাছে এবং কত কাল থাকিবে ভাহারও সীম! 
নাই, ইহা কতদুর ব্যাপী তাহারও নিরাকরণ নাই । 

আমি নয়ই স্বপ্রকাশ। আমি কুস্ুমে সৌরভ, বাজে বৃক্ষ, 

জলে শৈত্য, অগ্নিতে তেজ, সুধ্যে কিরণ, দীপে আলোক, 
কান্তিতে রূপ, ও রূপে অনুভব হইয়া অবস্থান করিতেছি । 

যেমন ছৃদ্ধে ঘৃত, জলে রস, তিলে" তৈল, চিনিতে মিষউত। 
বিদ্ধমান ; আমিও সেইরূপ নিখিল পদার্থে শক্তি রূপে বর্তমান 

আছি। আমি আত্ম! বলিয়াই কাহারও নিকট প্রার্থনা ন। 
করিয়! এই বিশীল জগৎ অনায়ান্দে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি ব৷ 
আমি এবং আমার ইত্যাদি ইহা! সমস্তই মিথ্য! শ্রম গাত্র । 

| মনু মন কোথাও কিছু পায় না বলিয়। দুর দুরাম্তরে 
ঘুরি বেড়ায়। মনের বৃত্তি তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, মনের তেজ 

অগ্নি অপেক্ষা বেশী ; ইহাকে অতিক্রম কর।, পর্ববত অতিক্রম 

অপেক্ষাও, ধা মনকে বশ করা; সমুদ্র পানু স্থুমের 
পূর্ববত উতপাঁটিন এবং, অনল ভক্ষণ অপেক্ষাও কঠিন, মন ক্ষীণ 
অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইলে জগৎ নষ্ট হয়। এই যে শত শত 
স্থখ দুঃখ বৃহৎ বৃহৎ পর্বত হইতে অরণ্যের স্ায়, মূক্স হইতেই 

উৎপন্ন হয় ; বিবেকরশে মন ক্ষীণ হইলে সেই সকল ন্ুুখ ছুঃখ 

বিনষ্ট হয়। ম্ন.নটের হ্যায়. সুক্ল.ব্ষ্য়েই ক্ষণিক্.আনন্দ, 
ক্ষণিক বিষাদ এবং এবং ক্ষণিক প্রসন্নতা .অনুভবৃ্কুরে। নিশ্মল 

বুদ্ধি ,যোগে এখন যদি, মনের চি চিকিৎসা 'ক্রা না বায় তাহা 
হইলে ইহীর পর আর তাহার প্রতিকার করিবার সময় পাইবে 
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কোথায়? মন, চিত্ত, বাসনা, কর্ম ও দৈষ ইহারা সহজ্ঞা 
রূপে কথিত হইয়া থাকে। মনের সত্তবীতেই দৃষ্ঠ দর্শন হইয়া 
থাকে, মনের উচ্ছেদ হইলে দৃশ্য দর্শনেরও উচ্ছেদ হয়। মন্ই 
জগ কর্তা, মনই পুরুষ, মনের নিশ্চয়ে যাহা সম্পাদিত হয় 
তাহা মনের প্রাতিবিন্ববৎ ; এই আকাশ বিস্তুত এবং অনস্ত, 
মনও সেই প্রকার বিস্তৃত; চিদাকাশ, এই বিস্তৃত মনের 
যে বে অংশ চৈতন্তের প্রতিবিন্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রকাশিত 

হইয়! স্থিরত! প্রাপ্ত হয় । 

মনের শক্তি এত প্রবল ফে এক মনে যাহা করিবে তাহ। 
নিশ্চয় সফঞ্লী হইবে, এমন কি স্বয়ং ব্রক্ষ হইতে পার! যায়। 
মন, চৈতন্য শক্তি হইতে চৈতন্য ভাব প্রাপ্ত হইয়! ব্রহ্ম ভাবাপন্ন 
হয়। মন ও দেহ অভিন্ন, আত্মাই মন ও দ্রেহ, মনদেহের সফল 
'চেষ্টাই সফল হইয়া থাকে । মন যাহার অনুসন্ধান করে তাহ! 

প্রাপ্ত হয় মন দ্বারা « আপনিই আপনাকে পবিত্র পথে নিযুক্ত 
করিতে হয়। মন-বীহাঁর অনুসন্ধান করে, কর্মে সমুদয় 
তাহাই স্পন্দন করে। মালিন্যযুক্ত চিত্তকে মন বলা যা়। মন 
ও চিহ্মাত্মার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, বাসন! চিত্তের 

অংশ মাত্র। মনই আপনার বিনাশ ক্রিয়া আপনিই সাধন 
ৰকরে,মন কেবল আপনার বিনাশের নিমিত্তই আত্মদর্শন করিয়া 
থাকে। মনের নাশই সকল ছুঃখ নিবারণের মুল। বিবেক 

“দ্বারা সংস্কৃত হইলে মনের নাশ হয়। 

মন যে কতদূর শক্তি ধারণ করে তাহ সহজেই প্রত্যক্ষ 
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কর! যায়। তোমার মন যদি অন্যত্র আসক্ত থাকে তাহা হইলে 

ভক্ষ্য দ্রব্য চর্ববন করিলে ও তাহার কিছুই আম্বাদ পাইবে না। 

মন অন্য স্থানে আসক্ত থাকিলে দর্শন কর! যায় না, শ্রবণ 
কর! যায় না, দেহ পধ্যস্ত যেন অকন্মণয হইয়া স্থিরভাবে 

থাকে । মন ও চিত্ত পরস্পর সাহায্যে সাকার হওয়ায় উভয়েই 
সমান, তথাপি মন উৎকৃষ্ট, কেন না মন হইতে চিত্তের উৎপত্তি, 
চিত্ত হইতে মনের উৎপত্তি নহে । স্থখকে দুঃখ জ্ঞান ও ছুঃখকে 

স্থথ অনুভব করা একমাত্র মন্রেই. কার্ধ্য। মন দর্শন 
করে নাই এমন কোন বস্তাই নাই।, যেমন অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, 
লতা, পত্র, পুষ্প; উৎপন্ন হয়, তেমনই মন হইতে এই জগৎ, 

স্ব, বাসনা, চিন্ত।, বিলাস ইত্যাদি সমুদয় আবিভূ্ত হয়। 
€ঘমন নাট্যালয়ে একজন নটই নান! প্রকার বেশ ধারণ করিয়! 
নানা প্রকার ভাবভঙ্গি প্রকাশ করে সেই প্রকার আপনার 
মনই জাগ্রত ও স্বপ্নরূপে সমুদিত হইয়া সর্বদাই নান! প্রকার 
চিন্তা করে। মন নিজে নিরাকার হইলেও সীকার হইয়া 
চির ক্মভ্যাসবশে জীব ভাবাপম্ন হইয়। জাত ও মৃত হইয়। থাকে। 
তিলে যেমন তৈল আছে মনেও তেমনই স্থখ দুঃখ নিয়তই 
আছে; কাল বশত; কখন বৃদ্ধি কখন হাস ইইঞা থাকে । 
যাহার মন নিশ্চল, এক, ব্যয়? ব্ষয়গমী.. হইতে শিক্ষ। করিয়াছে 

তিনিই, পরমত্রন্ষের ধ্যানে ন্ সমর্থ ₹ হইয়াছেন | 

, মন সংবমে সংসার বিলাসের "শাস্তি হইয়। থাকে । 
অনুত্ধেগ হইতে জীবের মনোজয় হয়। মনোজয় করিকে 
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পারিলে ত্রিলোক বিজয়ও .তুচ্ছ বলিয়া বোধু হয় । মনোজয় 
আর কিছুই নহে কেবল স্ব স্ব ভাবে অর্থাৎ পুণ ব্রহ্ম রূপে 
অবস্থিতি মাত্র। চাপল্যই মনের রূপ; যেমন অগ্নির ধশ্ম 

উষ্ণতা, তেমনই মনের ধন্ধু চঞ্চলত!। যেমন ম্পন্দন।ব্যতিরেকে 

বায়ুর সন্ত! উপলব্ধি হয় না সেইরপু চাঞ্চল্য ব্যতিরেকে মনের 

অস্তিত্ব জানা যায় না। চাঞ্চল্যহীন মনের অবস্থাকে মোক্ষ 

বলিয়া! জানিবে। মনের নাশ হইলেই দুঃখের শাস্তি হয়। 

মনের চাঞ্চল্যই অবিদ্য। ও বাসন বলিয়। জানিবে, বিচারবলে 

বাসন! বিনাশ করিতে .পারিলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সঙ ও 

অসতের মধ্যভাগ.চিন্ময়ন্ব আর চিন্ময়ত্ব ও 'জড়ন্বের মধ্যভাগ 
অবস্থাকে মন বলিয়া জানিবে, জড়তার অভ্যাস বশে মন জড় 

হয়, বিবেকের অভ্যাসবশে মন চেতন্য রূপ হয়। ভাবনাগ্রন্থ 
অস্থির মনকে বিবেক মন দ্বারা বলপূর্ববক উদ্ধার করিতে হয়। 
রাঁজ। ব্যতীত অন্য কেহ রাজাকে পরাজয় করিতে পারে না; 

সেই. প্রকার মন ভিন্ন মনকে আর কেছ জয় করিতে পারে ন1। 
আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য মন জয় করা ভিন্ন অন্য উপায়” নাই। 
মনই কর্মফল ভোগ করে, মনেরই এই অনন্ত সুখ ও ছুঃখ হইয়া 

থাঁকে, শরীরের কিছুই হয় না । জড় দেহ সুখ ছুঃখ ভোগ 

করিতে পারে না, মনই কর্তী স্থৃতরাং মনকেই মানব বলিয়! 

জানিবে । | 
মনের আদি ও অন্ত যখন.বিনম্মর তখন তাহার মধ্যভাগুও 

অসৎ বলিতে হইনবে। মনের এই অসতরূপতা যিনি অবগত 
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নহেন তাহার ছুঃখু ভোগ অনিবাধ্য। মন যাহা করে তাহা কৃত 

হয়; যাহ! করে না তাহ কৃত হয় না । এই বিশ্ব, "মনো বৃত্তিস্বরূপ। 

মনই সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা, সকল ভাব ও সকল আকার 
গতির বাঁজ স্বরূপ। সেই মনকে পরিত্যাগ করিতে পাঞ্সিলে 

সমুদয় কন্ম পরিত্যক্ত হয়, নিখিল ছুঃখের ক্ষয় হয়, সমুদয় কষ্ 
ও€ লর প্রাপ্ত হয়। 

কোধকার কীট যেমন আপনার অবস্থিতির জন্য কোষ 

নিন্মাণ করে মনও সেইরূপ স্বীয় অবস্থিতির জন্য এই শরীর 

নিন্াণ করিয়ছে। যেমন কোষকার কীটের কোষ, কোবকার 
হইতে অভিন্ন সেইরূপ মন ও শরীরের কোন প্রার্থক্যু নাই, মনই 
শরীরের উপাদান, মনে সমস্তই সন্তব। এমন কোন শক্তিই 
নধই যাহ। মনে উদয় হয় না । মনই চিৎ প্রতিবিম্ব বশতঃ জীব 

হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালাস্তীক জগৎ রূপ ন্্কল্পিত 
এই বিশাল নগরের নিম্্নাণ, পরিবর্ন ও বিনাশ করতঃ স্ফুরিত 
হইতেছে । তগুলের যেমন ত /ষ আবরক অবস্থিত, এই সংস্মারও 

সেইরপি আবরক সত্য ব্রর্মে অবস্থিত। এই জড় জগতের 

অস্তিত্ব নাই। দুঃখ হাদি আত্মীরই কৃত পুনরায় আত্মার 

কণ্ুত্নেই উহাদের লয় হয়। 
মূনই..পুরুষ অতএব .তাহাকে শুভ পথে নিয়োগ করিবে, 

চিৎ, প্রকৃতির স্বরূপ হয়, তাহা মনন ধর্ম বিশিল্ট হইলে মন: 

হয়, দর্শন বিশিষ্ট হইলে চক্ষু শ্রবণশক্তি'বিশিষ্$ হইলে শ্রোত্র 
হয়; এই জন্য মনকে কন্্ন বীজ বলা হয়। বর্তমান শরীরেই 
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মন সর্বব বন্ততে আসক্ত হুইয়।৷ নর নামে অভিহিত হয় । নই 
জীব, মনই আকার প্রাপ্ত হইয়া! নিন্মলতা গুণে পরমব্রল্গ 
সাক্ষাত করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

মনুষ্য মনোময় ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সংসারে 
মনই জন্মগ্রহণ করে, মনেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়; প্রকৃতভাবে 
দর্শন করিলেই বুঝা যায় যে মোক্ষও মনেরই হইয়। থাকে । 

 মনই বাস্তবিক সংসারী, জর ও মরণ প্রকৃতভাঁবে মনেরই হইয়। 

থাকে। এই ম্নই_ চিরদিন. সকলের, সর্বনাশ. করিয়! থাকে। 
জ্ঞান উদয় হইলে সেই মনের, নাশ্.. হর. যেমন দর্পণ সন্পিহিত 
ভ্রব্যের অপসরণে ছায়ার অভাৰ হয় সেইরূপ গ্রাণশক্তির নিরোধ 

হইলে মনের নাশ' হয় কারণ মন প্রাণেরেই রূপান্তর মাত্র। 
প্রাণহ নিজ স্পন্দন শক্তি সাহায্যে দেশাম্তরের দ্রব্য সমুদূর 
জ্বদয়ঙ্গম করতঃ তাহ। অনুভব করিতে পারে, সেইজন্য মন সংগা 

অভিহিত হন। যেমন শিলার কখন ভ্বলন শক্তি হইতে পারে 
ন1 সেইরপ“মনেরও কখন অনুভব শক্তি নাই। অনুভব শক্তি 
প্রাণ বায়ুর হইয়া গাঁকে, প্রীণ বায়ু. ও আত্মার.উভয়ুুশ্ক্তির 
সমাবেশকেই মনকে 1 মনই কর্তা, মনই” যাহা সক্কল্প করে 
ভাহাই হয়” যেখানে মন সেই স্থানে আশ! ও সেই স্থানেই 
স্থখ ছুঃখ সন্সিহিত থাকে । মন ধাতুর অর্থ মনন, সেই মন 

কল্পনাকারী বলিয়। মন নামে অভিহিত হইয়াছে । মন জড় 
দৃষ্টি ও চেতন দৃষ্টির মধ্যবর্তী থাকিয়া জীব, বুদ্ধি, চিত্ত প্রভৃতি 
নানা সংজ্ঞায় অভিহিত ,হইয়া থাকে । যে পর্য্যন্ত মনের লয় 
ন। হইবে তাবৎ বাসন। ক্ষয়ের সম্ভব নাই। 
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| চিত্তু ইলা রঃ স্বাভাবিক ধর বিষয়ানুরাগ । তীরস্থ, 

বক্ষে যেমন তরঙ্গ সম্কুল নদী গ্রাস করে, সেইরূপ বৃর্তিশালী 

চিত্ত মনুষ্যকে গ্রীস করিতেছে। জলপ্রবাহ যেমন সেতুর দ্বার! 

আবদ্ধ হয়, মনুষ্য চিত্ত কর্তৃক সেই প্রকার আবদ্ধ হইতেছে। 

টাঙজান দড়ি যেমন উদ্ধ ১৪ অধোগামী দুইই হয়, মনুষ্য সেই 

প্রকার চিন্ত ও মন দ্বারা কখন উদ্ধ কখন অধোগামী হয | চিল, 

বেমন সহসা! লোভনীয় মৎস্য আহরণ করে, সেই প্রকার চিত্ত 

সহস। বিষয়ে আসক্ত হয়। *চঞ্চল চিত্ত কোন একটি বিষয়ে একাগ্র 

থাঁকিতে পারে না। বুদধিস্থ আত্মাই চিত্ত, বখন চিত্তের বাসন! 

ল্সীণভাবে থাকে তখন চিন্ত জীব নামে কথিত্ হয়; যখন ভ্রম 

বাহুল্য প্রাপ্ত হয় তখন দেহ ; যখন চিত্তের কল্পনা! শান্ত হয় 

তখন উহাকে পরমত্রক্গ বলিয়া জানিতে হইবে | 

বিষয় বাসনা জড়িত চিন্মাত্রে অবস্থিত ঈষণ্ বিকল্প 

কলুষিত চিৎ তত্বই জীব নামে অভিহিত হন। এই দৃশ্যের 
প্রপঞ্চময়তাই চিত্তের রূপ বলিয়া জানিবে। ভোৌঁগাসক্তু চিত্ত 

অজ্ঞরব্যক্তি কোন কাধ্য ন। করিলেও সে তাহার কর্তা হয়। 

চিত্ত হইতে এই সংসার আগত হইয়াছে, এই সংসার চিত্তময়, 

চিত্তেই এই সংসার অবস্থিত। চিত্ত যেরূপ হইবে, পুরুষ 

সেইরূপ, হইয়া থাকে ইহাই সিদ্ধান্ত জানিবে | আত্মাই চিত্ত; 

তিনি চিত্ত হেতু এবং সেই চিত্ত হইতে সমুদয় কণ্মময়ী বাসনাময়ী 

ও, মনোময়ী শক্তি সঞ্চয় করেন, সমুদয় দৃশ্ট করেন, উপভোগ 

দ্বারা ধারণ করেন, এবং উৎপাদন করেন। সমুদয় জীব ও 
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সমগ্র পদার্থ ব্রন্ম হইতেই সতত উৎপন্ন হইতেছে। পরমাত! 

হইতে সমুদয় ভাব অবগত হইয়। আবার তাহাতেই বিলীন 
হইতেছে। 

চিত্তই জরা, মৃত্যু, মোহের অন্তভূতি ভাবনায় ব্যথিত হন 
কমলরূপ তরুবনের অক্,র, ইচ্ছা! বিরুতি এ চিন্ত, স্বীয় উৎপত্তি 

হেতুভূত আত্মপদ বিস্মৃত হুইয়। কল্পনা প্রসূত অনর্থের হেতু হয়। 

কোধকার বন্ধন প্রাপ্ত হইয়। চিন্ত কোষকারে পরিণত হয়। 
শব্দাদি তন্মাব্রসমৃহ উহার অবয়ব স্বরূপ ; এ চিত্তই জরা 

মৃত্যুবূপ শাখা পরিবৃত সংসার বিষরক্ষ। যেমন ক্ষুদ্র বীজ 
মধ্যে প্রকাঞ্চ বট বৃক্ষ অবস্থিত থাকে সেইরূপ আশাপাশ 
বিধানকারী ফলবিহীন এই নিখিল সংসার এঁ চিত্ত মধ্যে অবস্থিত 
থাকে ।' এ চিত্ত চিন্তারপ অনলের শিখায় দগ্ধ, কোপরূণ 

অজাগর কর্তৃক চর্চিত ও কাম সমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়! 
আত্মরূপ পিতামহকে (যুল কারণ) বিস্মৃত হইয়া যায়। 
শোকে বিলুপ্ত চৈতন্যও বিষয়ানলে পত্গব দগ্ধ হইতে থাকে। 
এ চিন্ত খন স্বীর নিবাস স্বরূপ এক দেহ হইতে বিচিষ্ন্ন হয় 
তখন তদ্বদ্দেহ বিশেষের বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হয় । বিষয়, 
দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিচিত্র শক্রগণ মধ্যে কেমন বিশ্বস্ত হইয়া 
বাস করে। এই দৃশ্য প্রপঞ্চমরতাই চিত্তের স্বরূপ রলিয়' 
জানিবে ইহ ব্যতীত চিত্তের আর কোন স্বরূপ নাই। এই 
জগত প্রপঞ্চ সমস্তই একমাত্র আত্মা, এইরূপ বোধ না! হইলে 
এই দৃশ্য জগৎ দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে আর বোধ হইলে ইহা মোক্ষ 
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সুখ প্রদান করে॥ দ্রষ্ট। ও দৃশ্তের মধ্যবত্তাঁ তাহাই চৈতন্থ 
বলিয়। জানিবে। ও 

যখন চিত্ত কল্পনাকে জাশ্রয় করিয়। প্রকাশ পার তখন 

উহা আপনার চিৎ স্বরূপ ভুলিয়া! যায়, এবং জড়তা আনিয়া 

উহাকে আক্রমণ করে । যেমন চিত্রিত রাজমূত্তি কখন ভীষণ 
যুদ্ধ করিতে পারে না, স্বতদেহ যেমন কোন স্থানে ধাবিত হইতে. 
পারে না, শিলাখণ্ড যেমন মধুর গান করিতে পারে না, কুত্রিম 

সূর্ঘ; হইতে যেমন কদাচ,অন্ধকার নষ্ট হয় না সেইরূপ অলীক 
ভ্রমোৎপন্ন চিত্ত কোন কাঁধ্য করিতে. পারে .না। বাস্তবিক 
যাহা করে বলিয়া মনে হয় তাহা কেবল দেহ মধ্যবন্টপ্রাণাদি 
বায়ু সমুদয়ের ক্রিয়া মাত্র। যেমন অন্ধকারে আলোক উপস্থিত 
হছলে অন্ধকার ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার 
সময়ে চিত্তের অস্তিন্ন থাকে না বলিয়া তথার পৃথকরূপে চিন্তের 
প্রকাশ হয় না। আমি আত্ম, এই জীবই আমি,১ই জ্ঞানের 
নামই বি এই চি' চিত্তই অনাদি ঠা ছুখের ৮. 3 

৯৪ পরল শত 

বৃত্তি উরে ধ্বংস কর তাহা হইলে: সহজেই: চিত্ত কয় বে | 

ঘটের মধ্যে যেমন ঘটাকাশ সে সেইরূপ চিত্ত মর্ধ্যই সংসার । 

ঘট নাশে যেমন ঘটাকাশ থাকে না, সেইরূপ্ চিত্ত নষ্ট হইলে 

সংসার গাঁকে ন!। চিত্তের উচ্ছেদ নিমিত্ত পৃথক যত করিতে 
হয়,না, অজ্ঞান দুর. করিতে পারিলেই শচিত্ের উচ্ছেদ হয়। 
বতদিন অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন থাক যায় ততদ্দিন চিত্ত ঘনীভূত হইয়া 
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থাকে । যখন হইতে অজ্ঞান অনুভব ধারঠ করিতে থাকে, 
চিত্তও সেই সময় হইতে ক্ষীণ হইতে থাকে । উপদেশ দ্বার! 

চিত্তের কিছুই হয় না, চিন্ত মিথ্য, যদি থাকে তাহাও বিচারে 

বিনাশী। চিত্ত যাহা করে তাহাই তুমি অনুভব কর, চিন্ত 
'যাহা না করে তাহা তোমার অনুভব হয় না। চিত্তের যোগে 

আমর! স্বস্থান লাভে অসমর্থ হইয়া, পক্ষিগণ যেমন ভ্রান্তি বশত; 
জালে পতিত হয়, সেই প্রকার আমরাও চিন্তা জালে 

বিমুগ্ধভাবে নিপতিত হুইতেছি। 

বুসুনু-_নিশ্চয়াত্তিকা অস্তরশ্থিত মনৌবৃত্তিই কর্তৃত্ব, ইহা 
কেই বাসনা, বলা যায়ু। পুরুষ কোন কাধ্য করুক বা ন| 

করুক, মনের যাদৃশ ইচ্ছা হইবে তদনুরূপ স্বর্গ বা নরক ফল 

অনুভব'হুইবে। যিনি তত্বভ্ভাত হইয়াছেন তাহার বাসনা 

শিথিল হইয়াছে, তিনি প্রাপ্ত কর্মফল সমুদয়কে আত্মা হইতে 
বিন ঝুল্মৃতব করেন। বাসনাতেই এই জগ্ৃৎ জাজ অবস্থিত্। 

ৃ চিত্ত, অন্তরে কি না দর্শন করে? বাসনা যাহার 

হৃদয়ে কখন কখন স্থান পায় না, তিনি ত্রিভুবনকে সামান্য তৃণ  তৃর 'বলিয়া 

ববেচনা ক. করেন |] বাসনা ক্ষয় না হইলে কিছুতেই চিত্তের 
উপশম হইতে পারে ন৷। বাসনার নাশ বে পর্য্যন্ত না হইবে 
তাবৎ, তৰজ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না, অথচ তত্জ্ঞান 
লাভ না হইলেও বাসনার ক্ষয় হয় না; সুতরাং তৰজ্ঞান, 
চিত্বনাশ ও বাসনা ক্র, ইহারা পরম্পরেই পরম্পরের প্রকাশে 
"সাধ্য হইয়া অবস্থান করিতেছে । বাসনাক্ষয়, চিত্তনাশ ও 
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তত্বজ্ঞান ইহার! এক সময়েই ইষ$ ফল প্রদ্দান করিয়া থাকে, 
ঘদ্ধি ইহাদের সকলের এক সঙ্গে উচ্ছেদ চেষ্টা করা হয় । 
| বুদ্ধি__বুদ্ধি জগৎ ব্যাগী নছে, নিশ্চয়ই কোন সীমাবদ্ধ 

স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহা হইলে বুদ্ধি বন্তবিশেষ, বুদ্ধি 
প্রত্যেকের ভিন্ন । বুদ্ধি কম্ন বেশী সকলেরই আছে। যাহার 
বুদ্ধি কম তাহাকে লোকে নির্বোধ বলে, এই জন্য বুদ্ধির. 
স্থানব্যাপকত। শক্তি আছে, তাহ! হইলে বুদ্ধি যে সাকার' 

তাহাতে আর কোন অন্দে করিবার কারণ নাই। বুদ্ধিই ভাল 
মন্দ বিচার করে, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পছন্দ করে এবং নান। 

প্রকার নুতন বস্তুর বর আবিস্কার করিয়া খ[কে ৰ যদি বিদ্যাহীন 

হয় এবং বুদ্ধি থাকে তাহ! হুইলে সে সকল কাঁধ্য করিতে পারে, 
আর যদি বুদ্ধি না থাকে, তাহার বিদ্যা হয় না, যদি অনেক 
কষ্টে কিছু পরিমাণে হয় তাহা বিশেষ কার্ধ্যকর হয় না। বুদ্ধি 

জীব শরীরে দর্পণ দপ্ণন্বরূপ | 

। তৃষ্ঞা তৃষ্কা মনুষ্কে এত দগ্ধ করে যে অম্বত'দ্বারাও, সেই 

দাহ নিবারণ হয়না । তৃষ্ণাই মনুয্যকে ভীত, দুঃখিত. ও. অন্ধ 

করিয়। রাখে। তৃষ্ণা! অপ্রাপ্য বন্ততেও আসক্ত হয়, অভাব 

না থাকিলেও বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে, এবং এক স্থানে স্থায়ী 
নহে। তৃষ্ণাই একমাত্র সংসার মধে) চির ছুঃখ প্রদ[ুন.করিয়া 
থাকে। অন্তঃপুরে “ যাহার অবস্থান তাহাকেও অতি দুর্গম 
স্থানে লইয়া যায়। তৃষ্ণাই আত্মতত্ব আবরণ পূর্বক মানবের 
অজ্ঞানাধিক্য জন্মীইতেছে। ভৃষ্চাত্েই মন গ্রথিত আছে, 
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উভয়েই বিচিত্র বর, শৃন্াশ্রয়, বিবিপ বিষয় রাগে রঞ্জিত, নান! 
প্রকার রূপ বিশিষ্ট, শুন্ত, অস্তিত্বহীন পদার্থ। তৃষ্ণাই মোহ- 
রূপ হস্তীকে শৃঙ্খলের হ্যায় বাঁধিয়! রাখিয়াছে ; 188 জরা 
মূরণ'দুঃখের আকর । ূ 
| চিন্তা চিন্তা ত্যাগ করিলেই মানব সকল দুঃখ হইতে 

অব্যাহতি পায়। চিন্তা অনন্ত সময় পর্যন্ত সকল _ বিষয়েই 

আসক্ত থাকে । চিন্তাকে ছেদন কর? ছুঃসাধ্য হইলেও জ্ঞানি- 

গণ বিবেকরূপ শাণিত খড়গ দ্বার, তাহাকে ছেদন করেন । 

নাবৎ তন্বজ্ঞানের উদয় ন! হয়, তাবধ চিন্তা যাইতে পারে না, 

অথচ চিন্তার শান্তি না হইলে তব্বজ্ঞান জন্মীইতে পারে না। 

চিন্তার সহোদর অর্থ; কি প্রকারে ধনবান_ হইব. কোন্ উপায় 

অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জন করিব, সেই চিন্তায় সকল 

মনুয্যেরই দ্রেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে । চিন্তা চিরকালই 
অস্থির, একের পর আর এক চিন্তা কোথা হইতে আনয়ন 
করে এতাহার কিছু ঠিক নাই, সেইজন্য চিস্তার শেষ নাই, 

চিন্তাশৃন্ত মনুষ্য নাই। এমন কোন দ্রিন নাই যে সেইদিন 

কোন ব্যক্তি-কোঁন প্রকার চিন্ত। করে নাই। যিনি চিত্ত 
ন। করেন. তিনিই মহাসুখী। চিন্তায় শরীর জীর্ণ হয়, 
চিন্তার শেষ হইলেই মুক্তির পথ স্থগম হয়। 
য়া মায়। জগ্বদুৎপত্তি করিয়া থাকে, বিবেক এই মায়ায় 

আচ্ছন্ন থাকে। এই মায়! যে.কি_ তাহা! জান] যমুনা । এই 
জগৎ অতি অদ্ভুত, বিচার করিয়া! না দেখিলে মায়ার স্ুর্ণ হয়, 
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বিবেক দৃষ্টিতে কিছুই থাকে নী। এই মায়ার স্বরূপ অবগত 
হইতে না পারিলে ইহার মাহাত্ম্য অনুভূত হুঘ ন।। সংসার 
বন্ধন হেতু এই মায়! অতি আশ্চর্য, যেহেতু এই মায়! নিতান্ত 
অসতী হইলেও অতি সত্যব অনুভূত হইয়। থাকে। “এই, 
সার,মুয়ু! অত্যন্ত অভিন্নঃ সেই পরম্পূ্ধে বিস্তুত ভেদ র্ডনা। 

করিয়া _ থাকে 1 " এই মায়ার পারমার্থিক "সন্া নাই, 
সেই প্রকার প্রদীপ্ত ভাবনাবলে তুমি তন্বচিন্ত হইয়া আত্মার 
বাস্তব স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে সকল বিষয়ের মন্মার্থ 

বুঝিতে গ্ারিবে। মায়। কোথা হইতে উৎপন্ন হইল এই 
প্রকার বিচার করিবার আবশ্যক নাই, আমি, এই মায়াকে 
কিরূপে বিনষ্ট করিব; এই বিষয় বিচার কর! 1 উচিত। যখন 

পই'মায়। ক্ষীণপ্রায় হইয়। একেবারে হস্তগত হইবে, তখন 
বুঝিতে পারিবে বে মায়া কৌথ! হইতে জন্মিল, ইহার আকৃতি 

কি প্রকার এবং কিরূপে নষ্ট হইল। বস্ততঃ এই মায়! অসতী, 

দেখিতে গেলে ইহাকে পাওয়া যায় না । এই যেম্ায়৷ আকৃতি 
বিস্তার পূর্বক সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা! দোষ ব্যতীত 
কোন শুণের জন্য নহে, অতএব ইহাকে বল পুর্ববক বিনাশ 
করিয়া তাহার পর ইহার তত্ব অবগত হইবে । মীয় দ্বারা এই 
জীবসমূহ. এই জগত্রূপূ-অতি, মহত ইন্্রজাল বিস্তার করিতছে। 
যাবতকাল মুঢ় হইয়া আত্মার দর্শনে সমর্থ ন! হয় তাবৎকাল 
জ্লে _আবর্তরাশির হ্যায়, জীবগ্ণণ সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাক 
যখন আত্মদর্শনে সমর্থ হয় তখন অসৎ দৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া 
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সত্যসংবিদ্ প্রাপ্ত হইয়। যথাকালে মায়াপাশ কাটাইয়া পরমুপদ 

 শ্রাপ্ত হয়। 
_. ঈদৃশ মায়াময় সংসারেও যাহাঁদের অসার স্থখ ভাবনা, 
কাল তাহাদিগকেও ছেদন করিয়া থাকে । জগতে উৎপন্ন 
এমন কোন বস্তু নাই যাহ কালের করালগ্রধসে পতিত না হয়। 
কাল কোথাও বা গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় শ্টামবর্ণ কোথাও বা 

কমনীয় বর্ণ কোথাও ব! তদ্বিবঞ্জিত কাধ্য উৎপাদন করতঃ 

অবস্থিতি করিতেছে । কালের গতি, স্ফিতি, উদয় ও অজ্ত, 

কিছুই নাই। কেহ বুদ্ধির কৌশলে কালের মহিম। অবগত 
হইতে সমর্থ নাহে ,এবৎ সমুদয় জীব লোকের মধ্যে একমাত্র 
কালই সমধিক বলবান । 

লোকের লোকের দৃষ্টি; রজোগুণে | কলুষিত; তমো্ু1 অনবরত বদ্ধিঙ 

হইতেছে, সত্ব সত্বপ্ুণ দূরে পলায়ন করিয়াছে ছে সেইজন্য তত্বজ্ঞান 

কাহার নাই?” জীবন অস্থির, ৃ ত্যু আগমনোন্মুখ, ধৈরধ্য বিফল, 
আসক্তি কেখল অসার বিধয়, স্টখে মনত, বুদ্ধি মূর্খতা! দোষে 
মলিন, শরীর বিনাশের বশীভূত, জরা এই শরীরে “যেন 
জড়াইতে্ছৈ, পাপ অনবরভ ন্ফ ভি পাইভেছেত যৌবন যত 
 করিলেও থাকে না, সস দূরপরাহত, সত্যের উদয় কোথাও 
নাই, অস্তকরণ মোহঞজালে আচ্ছন্ন, সন্তোষ দুরে পলায়ন 

করিয়াছে, উজ্জ্বল করণাবৃত্তি উদ্দিত হয় না, কেবল নীচতাই 
নিকটে আমিতেছে, ব্বীরতা৷ অধীর হইয়াছে, সাধুস্গ ছল ভি 

হুইয়াছে, বিষয় বাসনাই বন্ধনের হেতু হইয়াছে, মৃত্যু এই 



তত্তবজ্ঞান ২৭৩ 

জীবসমূহুকে... নিত্য কোথায় লইয়া যাইতেছে । সিদ্ধগণও 
বিনষ্ট হন তবে আমাদের মত লোকের স্থারিস্বে বিশ্বাস কি? 
ধ্রবের জীবনও চিরস্থায়ী নহে, অমরকুলেরও ম্বৃতুক অশছে, 

ব্রন্মারও সমাপ্তি আছে, অগ্নিও চিরকালের নিমিত্ত নির্ববাপিত 

হয়, হরিও সংহার দশা প্রাপ্ত হন, হরও অভাব প্রাপ্ত হন, 
কালের কাল নিয়তির বিলয় হয়, আকাশেরও বিনাশ হইয়। 

থাকে, সুতরাং মাদূশ অসার 'লোকের প্রতি আস্থ। কি। 

এমন এক বস্তু আছেন যাহা আপনিই আপনাতে আপনার 

: ভ্রমদায়িনী মায়া শক্তি দ্বারা বিশ্বভূবন দেখাইতেছেন। 

ত্রিলোক মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহ! তাহার মধ্যে নাই; 

স্বর্গে দেবগণ, পৃথিবীতে মনুষ্যগণ, পাতালে ভূজজগণ তাহারই 

কল্পমাত্র সমুতপন্ন ও বিনষ্ট হইয়] থাকে। 

সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন অঙ্গে জল লাগিবে না এমন 
ভাবে ভাস! যায় না, তত্রপ সংসারে পড়িয়। ব্যবহার কাষ্য 

করিতে, হইবে না এরূপ ভাবে থাকা যায় না। অনলের 

যেমন দাহহীন্ শিখা নাই, সেইরূপ রাগ ছেষ শুন্য, সখ ছুঃখ 
বিবর্জিত, সদনুষ্ঠানও সংসারে অসম্ভব । কেবল” অস্তিত্বের 
অবসান তত্তবোধ, যুক্তি ও উপাসন! ব্যতীত হয় না। এই. 
অসার সংসার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অজ্ঞান নাশ ইহারও 

আব্সান ২ হয় | জগতে, প্রকৃতপক্ষে অস্তিস্ পুরুষেরই, আছে, 

আর লা 'সম্তই অস্তিত্হীন। অথগ্ড চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ 
এবং” তিনি অদ্ধিতীয়। পুরুষ শব্দে আত্মা ত্রন্ম, তিনিই 

১ 
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জীবরূপে অজ্ঞানবশে সংসার বদ্ধ হন; এব্ধ অভ্ঞান ক্ষয়ে 

হ্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। 

'যে ব্যক্তি যে বস্তু প্রার্থনা করে, তাহা প্রণালী অনুসারে 

যদি চেষ্ট। করে, তাহা হইলে অবশ্যই সেই বস্তব তাহার প্রাপ্তি 

হইয়া থাকে । টতরলোকোর আধিপতা হইতে যে ইন্ন্থের 
এত গৌরব, কোন কোন জীব বিশেষ পুরুষকার নামক প্রঘত্রের 

ফলে সেই ইন্দরত্র প্রাপ্ত হইয়াছে । কোন জীব বিশেষ 

পুরুষকার নামক প্রযত্বের ফলে কমলাসনের প্রহ্মপদে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। স্বীর্য কর্মের ফল প্রাপ্ত হইলে, 

এই কর্মের এই ফল, এই প্রকার বাক্যই দৈব নামে প্রসিদ্ধ । 

পূর্বতন কুকার্ধয. যেমন. সঙ্কন্মম দ্বারা বিনাশ, হইব! শুভে 

পরিণত, হয়, সেই জন্য. তপু সকার চেষ্তিত হওয়। 
কর্তব্য | 

, শরীয়ের মধ্যে যিনি -কর্তী হইয়৷ কাধ্য সম্পাদন করেন 

তিনিই কন্মকল ভোগ করেন। যাহাকে দৈব বলে তাহ। কম্ম, 

সেই কর্ম মন, সেই মন পুরুষ অতএব" পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন 

সকলই অন্িত্য, সুতরাং দৈব নাই ইহ] নিশ্চয় । জীবের এই 

সংসার হইতে উদ্ধার হইবার কেবল একমাত্র উপায় ভ্ীন। দান, 

তপন্তা, কঠোর ব্রত ব। তীর্থ পর্যাটন ইহার! উপায় নহে। এই 

সংসারে দুঃখই অনন্ত নখ, অতএব সুখের দিকে দৃষ্টিপাত ব করিবে 

না! | বিবেক, আশ্রয় করিয়া বৈরাগ্য, অভ্যাস করিতে প্বরিলে 

এই ঘোর সংসার নদী বা. সাগর হইতে উদ্ধার হওয়। যাঁয়। 
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ধন; মিত্র, বাক্ষব,_ দ্েশান্তর_. গম্নঃ কায়ররেশ, কাতরত। অথ্বৃ] 

কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ন। ; 

কেবল একমাত্র, মনোজয়েই ৪প পদ প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

শম, সতসঙ্গ শীচার ও আনন্দ এই চারিটি মোক্ষের চারি 
দবারপাল। প্রথম বৈরাগাঃ দ্বিতীর মুমুক্ষু, তৃতীর উৎপাস্তি, 
চতুর্থ স্থিতি, পঞ্চম উপশাস্তি, ষষ্ট নির্বাণ | যাহ। প্রকৃত সত্য 
তাহার কারণ অর্থাৎ মূল নাই.। যাহার কারণ নাই তিনিই 
পরমার্থ সঙ, সেই সৎ বস্তুই ব্রন্গ ॥ যেমন পন্ম হইতে সরোবরের 

শ্রীবৃদ্ধি এবং সরোরর হইতে পন্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ জ্ঞান 
হইতে শম দমাঁদির বৃদ্ধি এবং শম দমাদি হইত শ্ন্তানের বৃদ্ধি 
হয়। আত্মার স্গরূপ আকাশবৎ নিরাকার এবং চৈতন্য স্বরূপ, 
তিনি জ'বরূপী হইয়া জগৎ দর্শন করিতেছেন। এই জগৎ 
দর্শন স্বপ্ন দর্শনের তুল্য। তুমি আমি ইত্যাদি রূপ প্রতীরমান 
জগৎ সংসার স্বপ্ন উপমার উপমেয়। জগৎ দর্শন সত্য কিন্তু 

জগৎ মিথ্য।, যেমন স্বপ্ন দর্শন সত্য কিন্তু স্ দৃন্ট বিষর সমস্তই 
মিথ্যাণ এই জগতে যে জন্ম গ্রহণ করে, সেই বৃদ্ধি পায়ু, সেই 

নষ্ট হয়, সেই মুক্ত হয় এবং সেই স্বর্গ ব৷ নরক ভোগ করে। 
পরমাত্মার সহিত একত৷ সিদ্ধি, জ্ঞান যোঁগেই লাভ কর! 

ঘার, অন্য ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদিতে তাহা হয় না। পরমাত্মা 

দুরস্থ নহেন, নিকটস্থ নহ্বেন, সলভ নহেন, ছুল ভও নহেন, 

সেই পুর্ণান্দ ব্রন্মকে নিজ শরীরেই প্রাপ্ত ইওয়া৷ যায়। স্বরূপে 
অবস্থান ব্যতীত ইহার অন্য উপায় নাই। যিনি আত্ম যোগ্ছে 
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সেই পরমাক্মীকে জানিতে পারেন তাহাকে, আর মরণা্দি 
আক্রমণ করিতে পারে না। কামার পরিত্যাগ বাতীত কিছু 

ফলদায়ী হয় না। রাগাদি বশীভূত হইয়া বঞ্চনা করিয়ে 
ধন 'উপাড্ভন করা৷ হয় তাহা দান করিলে পুর্ব স্বামীই ফল 

ভাগী হয়। রাগাদির বশীভূত হইয়া কোন ধন কার্য করিলে 
তাহাতেও কিছু মাত্র ফল হয় না। তত্তজ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্ম 
সাক্ষাতকার হয় না। তবজ্ঞানের জন্য প্রথমে লোকে শাস্ছের 
অবিরোধী হইবে, যথা সম্ভব জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিবে, ভোগ 
বাসনা পরিত্যাগ করিবে উদ্ভোরী হইয়া সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্ের 
অনুশীলন করিবে। যে শাস্ত্রে তত্বভগানের কথ! আজে 
তাহাই সৎশাস্ত্র। 

পরমাত্মা অতি সন্নিকটে, আমাদের শরীর মধ্যেই চৈতন্য 
রূপে অবস্থিত আছেন। পুর্ণ স্বভাব ও নিত্য চেতন আত্মার 

চেত্য দর্শন অর্থাৎ জগৎ দর্শন নিবৃত্তি হইলে বহিযু্খী গতি রুদ্ধ 
হইরা অন্তর্ী গতি. উৎপন্ন হইলে, তীহাঁর তকালীন যে 

পূর্ণীবস্থ। প্রকাশ পার তাহার নাম তত্ব সাক্ষাকার।* সই 
পরাপর ব্রঙ্ধকে, যিনি জানিতে পারেন তাহার হৃদ্গ্রন্থি অর্থাৎ 

মায়া মোহ বিচ্ছিন্ন হয়, সমুদয় সন্দেহ দূর হয় এবং সঞ্চিত কর্ম 
লয় প্রাপ্ত হয়। চিত্ত নিরোধ করিলে চেত্য (দৃশ্য) দর্শন লুপ্ত 
হয় না, একমাত্র দৃশ্য সকল মিথ্যা ভ্রীস্তির পরিণাম এবং দৃশ্য 

মাত্রই মিথ্যা জ্ঞান হয়। যেমন রূপহীন আকাশে নীলাদি গুণ 

দেখা যায় তেমনই চিন্ময় ব্রঙ্গে এই ভ্রম জগৎ দৃষ্ট হইতেছে । 
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এই জ্ঞানের উদয় হইলেই ব্রঙ্গ-ন্বরূপ ভ্ভাত . হওয়া যায়। 

দেখা যাইতেছে ও দেখিতেছি এই বোধের বিনাশ হইলে 

চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে । এই যে বিপুল ব্রঙ্গগ 
ঘাহ] দেখ! যাইতেছে ইহ। কখন উৎপন্ন হয় নাই, ইহা সেই 

নিন্মল ত্র চৈতন্তেই কল্পিত অর্থাৎ তাহারই স্বরূপ । যখন এই 

জগ আদে উৎপন্ন হয় নাই তখন ইহার তস্তিত্ব কোথায়? 

যেমন আকাশে কদাচ বৃক্ষের সম্ভব হয় না সেই প্রকার জগৎ 

কিছুই নহে। ধিনি_বাহিরে রাগ _-দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরুপ 
০) 8 মলটিশিিজি পালিত পাশ 

ব্যবহ]!র করিয়া, 'আন্তরে ৪০ ন্যায় ুচ্ছ -চিও সুক্ষ 

অবস্থান কা করেন তিনি জীবন্ত, । যাহ। হইতে লোকের উদ্বেগ 

হয় রা ও যিনি লোক হইতে উদ্দিগ্ন হন ন। এবং শোকে বা 
আনন্দ, ষহাকে আশ্রয় করে না তিনিও জীবন্মুক্ত । যেমন জল- 

প্রবাহ জলা ভিন্ন জারাকছু নহে স্পন্দনবাযু হইতে ভিন্ন নহে 

আকাশ শুন্য হইতে ভিন্ন নহে, আলোক তেজ হইনুত ভিন্ন 

নহে, সেইরূপ এই ত্রিভু ত্রিভুবনও সেই পরমক্রক্ম হইতে ভিন্ন নহে। 

বাহ হইতে দৃশ্য জগৎ দৃষ্ট হয়, কালের উৎপন্ন হয়, তেজের 
প্রকাশ, চেতনাদি যাহ! কিছু জানিতেছ এই সক্লইস-সেই বর্গ 
ব্যতীত কিছু আর নহে। ধাহার প্রভাবে জানিতেছ ও বোধগম্য 

হইতেছ সেই জ্ঞানই তত্বজ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই ব্রলগ। 

যেমন হিমের সহিত শৈত্যের পার্থক্য নৃই, অগ্নির সহিত 
উষ্ণতার পার্থক্য নাই, আকাশের আকাশত্র ব্যতীত পৃথক্ শুন্য 
পদার্থ নাই, সেইরূপ তরঙ্গের সহিত জগতের পার্থক্য. নাই। যে 



২৭৮ মহাত্মা! তৈলঙ্গ স্বামীর তত্বোপদেশ 

জগৎ, কারণের অভাব বশতঃ অগ্রে ছিল না, বর্তমানেও নাই, 
ভবিষ্যতেও থাকিবে না, তাহার আবার নাশ কোথায়? সেই 

আদি কারণ বন্ধ, শিনিই কাধ্যরূপে বিশ্বাকারে অবস্থিত 
আছেন। যদিও অজ্ঞান, বিশ্বের কারণ হইতেছে, কিন্তু উহ। 

হইতে বিশ্বের স্গ্টি হইতেছে নাঁ'। স্বপ্রকালীন বস্ত দর্শনের 
ও কার্য করার ন্যায় এই জাগ্রত অবস্থার জগৎ দৃন্ট হইতেছে। 
যেমন স্বপ্ধে সমুদয় প্রত্যক্ষ হইলেও, সেই সকল কিছুই নহে 
সমস্তই ভ্রম, সেইরূপ ত্রন্দে জগংরূপ বস্তু না ণাকিলেও অন্ভান 

বশতঃই দৃগ্রিগোচর হয়। ধাঁহা কিছু দেখা যাইতেছে, এই 
সমস্ত জগহই পরমাস্থায় নিত্য অবস্থিত আছে, ইহ! কখন উদয় 

বা অস্ত প্রাপ্ত হয় না। যেমন সলিল দ্রবভাঁবে, বায়ু ম্পন্দন- 

রূপে, প্রকাশ প্রভার আকারে অবস্থান করে; সেই প্রকার 
"বন্ধুও. ক্রিভূবনাকারে অবস্থিত আছেন। যেমন স্বপ্ন ভ্রষ্টার 
অন্তরে বিজ্ঞানই নগরাদি রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ স্বীর 

আত্মাই ব্রন্দে জগদাকারে শোভা পান। দৃশ্য থাকিলেই.. ডরষ্ট। 

থাকে; এব. টা থাকিলেই দৃষ্ঠ থাকে! একটি থাকি লই 
উভয়ের বন্ধন থাকে এবং একের অভাবে উভয়েই মুক্ত হয়। 
ভগবান আত্মভাব বিস্মাত ও পরম্পদ ত্যাগ করতঃ সংসার 
উপাধি জীব ভাব প্রাপ্ত হন। এই দৃশ্ট জগৎ চিদাকাশ 

ব্যতীত আর কিছু নহে। যেমন নিন্মল আকাশে মুক্ত। ভ্রম হয়, 
সেইরূপ নিন্্দল আত্মায় জগৎ ভ্রম হয়। এই জগৎ অভ্ভান, দুষ্তিতে 

: স্থুল হইলেও, গবাক্ষ ছিদ্রে নিপতিত ূরধ্য 1 কিরপের সাহায্যে 



টি 
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পরমানু সমগ্র স্যায়, জ্ঞানীর জ্ঞান দৃষ্টিতে পরমাণু অপেক্ষা 
্ষরূপে ও প্রতীয়মান [হয়। যেমন গবাক্ষ 'দ্বার নিঃস্থত সূর্য 
কিরণের অভাবে পরমাণু নিচয় দৃষ্টিগোচর হর না, সেইরূপ 
ব্গচ্ঞোন ব্যতীত এই জগতের সুন্বম ভাব জাত হওয়া যাঁয় ন।। 

জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা শক্তি এবং ক্রিয়া শক্তি, এই তিনটি, 
কারণ, সৃন্মন ও স্থুল শরীরের ধর্ম । এই স্থুল শরীর ক্রিয়ার 
আশ্রয়, সুন্ষম শরীর ইচ্ছার আশ্রয়, কারণ শরীর জ্ঞীনের 
আশ্রয়। চিৎ বা চেতন তরঙ্গের স্বরূপ এবং ব্রঙ্গের এই বিশাল 
শক্তি আকাশ হইতে সুন্মম। এই দৃশ্য জগতে, আকাশে যেমন 
সুর্থালোক প্রতিভাত হয়, দেইরূপ জগত ও চিন্ময় ত্রন্গে প্র্াশ 

পাইতেছে। চিন্তুকুটুশ, চিদকাশ ও আকাশ এই ত্রিবিধ 

আকাশের মধ্যে চিদাক।শকে শুম্যতর, জানিবে | এ চিদাকাশ 
কোঁষেই তার প্র পুণ্যান্নার আত্মা অবস্থান করে। তথায় 

গমন ক।রতে পারিলে সমস্ত অনুভব হয়। নিমেষ সমর মধ্যে 
চনত দূর হইতে দুর প্রদেশ গমন করে। চিত্তের সমুদঘু বাসনা 

পদ্িতাগ করিয়া চিদ্বাকাশে... স্থিতিলাভ ব করিতে পারিলে 

নিঃসন্দেহে সব্ববাত্মবক পরমতন্ত লাভ হয়। যেমন কক্পন। রচিত 
এ ক পিন উর্ধতন ০ ০০১ পাটউজা 

কোন বস্ত অন্য লোকে দেখিতে পায় না, সেই প্রকার তত্বজ্ঞান 
ব্যতীত কেহ ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারে না । জ্ঞান চক্ষু ফুটিলেই 
সমস্ত দর্শন হয়। 

_ স্বপ্ধে যেমন জাগ্রদ্দশার স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, তেমনই ই মর্ণ 

হইলে পূর্ববস্থৃতি কিছুই মনে থাকে না। জীব ক্ষণকাল মিথ্যা 



২৮০ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর তত্বোপদেশ 

মরণ মোহ অনুভব করিয়াই প্রাক্তন সংসার বিস্মৃত, হইয়া অন্য 

রূপ অবলোকন করে। তখন চিদাকাশে আকাশরূপী জীব 
বিবেচন! করে এই আমি আধের হইয়া এই আধারে রহিয়াছি । 
একমাব্র'চিদ্াকাশই ন্দপ্রভাবে জগদাকারে দৃষ্ট হইয়। গাকে। 

দৃশ্ঠ পদার্থ কিছুই নাই বলিয়া! দ্রষ্টা ও দৃশ্ঠু বোধ কিছুই নাই। 
যেমন জীবের মরণরূপ মোহের নিমেষ কাল মধ্যে ব্রিভুবন রূপ 
দৃশ্য প্রতিভাত হয়, তাহার পূর্ববস্থৃতি অনুসারে অর্থাৎ জীব 
পুর্বে যেমন কালক্রমে জগ দেখিয়াছিল এবং পুর্বে পিতা, 
মাত, বন্ধু, ভৃত্য, বর্ণ, জ্বান, চেষ্টা, ক্ষয়, উদয় এই সমস্ত যেমন 

যেমন ছিল, চিৎ শরীরে জন্মলাভ করিয়। এ সমুদর সেইরূপেই 
অনুভব করে। এই' আমি জন্মিলাম, আমি বালক ছিলাম, 
ইনি আমার মাত।, ও ইনি পিত!, এই প্রকার বোধ তাঙ্গার 

৷ পূর্ববস্মৃতিবলেই হইয়া থাকে এবং পরে পুষ্প হইতে 
ফলোঁৎুপত্তির ন্যায়, যখন তাহার পূর্ববস্মৃতি হয়, তখন হরিশ্চন্দ্ 
বেমন এক রাণ্ত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বোধ করিয়াছিলেন, তাহার ও. 
সেইরূপ হয়। যেমন চক্ষুরুন্মীলন করিলে নানাপ্রকার ূপ 

দেখিতে পাঁওয়। ঘায়, সেই প্রকার জীবের মরণ নুচ্ছার 
পরক্ষণেই অসংঘ) দৃশ্য জগৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া! থাকে । দিক্, 
কাল, আকাশ, ধর্ম, কন্ম, ও কঙ্লান্ত স্থায়ী অসংখ্য বস্তনিচয় 

সেই চিদাত্বায় প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে । জীব যাহ! কখন 

অনুভব করে নাই, দেখে নাই স্বপ্নে নিজ মৃত্যুর ম্যায় সেই 
সকলও তৎ্ক্ষণেই স্মরণপথে উপস্থিত হয়। এই সংসারে * 



তন্্জ্ঞান ২৮১ 

অতান্ত বিস্তুতিই মুক্তি । তত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ, এ জ্ঞান 
জন্মিলে অঙীম সংসারকে পরব্রঙ্গ ব্যভীত আর .কিছুই বোধ 
হইবে ন1। 

তিনি একমাত্র হইয়। কার্য ও কারণের সারপ্য আশ্রয় 
করতঃ চিদাকাশে অবস্থান করিতেছেন ৷ অগ্রে সমাধি প্রভাবে 

স্থল দেহ পরিত্যাগ পুর্ববক অচেত্য চিজ্রপময়ী পবিত্র দৃষ্টি 
অবলম্বন করিরা অমলা৷ হলে তাহার পর মন্ত্যবাসী জীৰ যেরূপ 
কল্পনাবলে অন্তরাক্ষে নগর দর্শন করে, সেইরূপ চিদাকাশস্থিত 

ব্যোমাত্বন্বরূপ স্বষ্টি দর্শন করে। এই প্রকার করিতে পারিলেই 
লোকে তখন শ্বর্গ দেখিতে পায় । এই স্ুল,দেহই সৃষ্টি দর্শন্ুনর 

প্রতিবন্ধক হইয়] থাকে । ব্রহ্মই ব্রহ্গকে দেখিতে পান, যিনি 
£রঙ্গ. নহেন তিনি ব্রঙ্গাকে দেখিতে পান ন।। ব্রঙ্গের এই 

সভাব যে তিনি নিজ কল্পিত হ্ষ্টি জগদাদি নামে অভিহিত 
হইয়া থাকেন৷ ব্রঙ্গে জগতের কাধ্য বা কারণের উদয় নাই। 
অভ্যাসযোগ্ে যাৰ তোমার ভেদগুঞান দূর ন| হইবে,০তাবৎ 
তুমি*বরহ্মন্দরূপ প্রাপ্ত ভইয়! ব্র্গ দর্শন করিতে পারিবে ন। তুমি 
যখন নিজ দ্বেহেই নিজের সংকল্পিত নগর দেখিতে পাইতেছ না, 
তখন কিরূপে অন্য দেহ মাশ্রয় করিয়! অন্যের সংকল্পিত নগর 

দেখিতে পাইবে, সুতরাং এই দেহ ত্যাগ করিয়! চিন্ময়ের স্বরূপ 

আশ্রয় কর, তাহা হইলে তুমি এ সক্কল্লিত নগর শীঘ্র দেখিতে 

পাইবে । সমাধিস্ত হইলেই নিজ দেহ" এই স্থানে রাখিয়া, 

শরবশুদ্ধ সত্য স্বরূপ চিত্ত মাত্র অবলম্বন করিয়া তথায় যাইতে 
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হয়। দেব দেবীর আকার ও দেহ আকাশময় জানিবৈ। যুণ্তি 

শৃন্ত "হইলেই. আর কোন প্রতিবন্ধক হয় না। এ সকল দেহ 
শুদ্ধ সন্ত গুণে নিম্মিত বলিয়াই চিশু স্বরূপের প্রতিভাঁস মাত্র, 
্থতরাং পরমব্রঙ্গের সহিত কিছুমাত্র গ্রভেদ নাই। যেমন 

গন্ধের সহিত বায়ু, জলের সহিত জল, অগ্নির সহিত অ্ষি, বায়ুর 
সহিত বায়ু মিলিত হয়, সেইরূপ তাহাদের মনোৌময় দেহ, অন্য 

মনোমর দেহের সহিত মিলিত হয় । মরণের পর জীবমার্রেই 
আতিবাহিক দেহ পাইয়] থাকে, কিন্তু সেই আতিবাহিক দেহকে 

কেহই উৎপন্ন হইতে দেখিতে পায় না, লোকে কেবল মৃত 

জীবের স্থুল দেহই দর্শন করিয়! থাকে । যেমন স্বপ্ন দর্শন কালে 
গুহে থাকিয়াই উদ্ভ্বল নগর দর্শন করা যায়, সেইরূপ চিৎ 
পদার্থে এই সংসার অসও হইলেও সু ও উদ্জ্বলরূপে প্রতিভাত 

হয়। .ধেমন আকাশে বায়ু ও অনিলে সৌরভ অদৃশ্টভাবে 
থাকে, সেইরূপ মৃত্যুর পর জীব জীবাকাশ হইয়া গৃহাকাশে 

অদৃশ্ঠগাবে অবস্থান করে। অঙ্গুষ্টমাত্র আকাশেই অনেক রাজা 
অবস্থিত কিন্তু ভ্রান্তি বশতঃ উহা! কোটা যোজনব্যাগী ঝলিয। 

বোধ হয়। পরমাকাশের আদি, মধা ও অন্ত নাই; পরমাকাশ 

মহান্ আত্মায়” অবস্থিত, & নির্মল আকাশের সীম। নাস । 

প্রমাণ বর্জিত সেই পরমাকাশে এই বিশাল জগৎ এৰং অগ্ড 
প্রমাণ অপর অসংখ্য ব্রক্ষাণ্ড আছে। 

চেষ্টা, চিত্রের, অনুগামী, চিত্ত চৈতদ্যের অনুগাম্টী.। যাহার 85 চপ 3 ও কলা কাই টি 

প্রকৃত আকার আকাশের সদৃশ কিরূপে তাহ অবরুদ্ধ হইতে 



ত্ুতগান ২৮ 

পারে। চিত্তাকৃতি আতিবাহিক দেহ, কোন প্রকারে অবরুঃ 

হইতে পারে না; জ্ঞান প্রভাবে এই ভৌতিক শরীর আতিবাহি 
দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই চিত্ত শরীর এত সৃন্ষম যে তার 

ত্রসরেণু মধ্যে অবস্থিত, গগনোদরে অন্তহিত, অঙ্কুর মধ্যে বিলী 
ও পল্পব মধ্যে রস "রূপে অবস্থিতি করে, যথেচ্ছায় আকা 

ঘাইতে পার এবং পর্বতের জঠরেও যাইয়। থাকে; এই শর 

অনন্ত আকাঁশব্যাগী হইয়াও পরমাণু হইয়। থাকে। প্রত্যে 
চিন্তই এরূপ শক্তিসম্পন্ন এবং প্রত্যেক চিত্তই পৃথক পুথক জগ 
ভ্রম ধারণ করে । এই জগতে মরণ মুগ্া' সকলেই অনুভব করি 
থাকে, এ মুচ্ছ! মহাপ্রলয়ের যামিশী স্বব্ধপ;ঃ সেই প্রলর রা 
প্রভাতা হইলে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি বিস্তার করে। যাহ 
যেমন ভান ও ঘেমন কম্্ম সে তদনুরূপ স্থষ্টি দর্শন ও আনু 
করে, প্রীক্তন সংস্কারই জন্ম মৃত্যুর কারণ । মরণ মুচ্ছ$র পে 
জীবের অন্তরে যে অল্প স্থষিভাব উদর হয় তাহাই স্যগ্টির প্রকৃষ্ি 

সুক্ষ বুদ্ধিময় ইন্দ্রিয় পঞ্চক তাহাই জীবের আঁতিবাহিক শরী: 
'অনেক কল্প প্লারে সেই আতিবাহিক দেহ, আমি,ম্ুল এই কক্স 

দ্বারা পরিপুষ্ট আধিভৌঁতিকতা প্রাপ্ত হয়? তখন স্থুল দেহাশ্তি 
চক্ষুরাদ্বির বশবাত্তীত। বশতঃ তন্তব্দেশকালগত পদার্থ সকল, বা; 
ম্পন্দম ক্রিয়ার ন্যায় তাহারই অধীনে তাহাতেই মিথ্যা ভা 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই প্রকার ভূবন ভ্রান্তি বৃখাই বৃদ্ধি প্রা 
হইয়। থাকে, স্বপ্মে অঙ্গনা সম্ভৌগের ন্যায় অনুভূত হুইয় 

অসত্য হইয়। যাঁয়। জীব যেখানে মরে সেই স্থানেই ততক্ষণ 
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হার উক্ত প্রকার জ্ঞান হয়, স্থতরাৎ সেই স্থানেই ভূবন দর্শন 
টিয়া থাকে । এ প্রকার আকাশসম সৃদ্ষম জীব বাস্তব জন্মাদি 
স্য হইলেও আগন্তক দেহাদি ভাবনার বশবর্তী হইয়া আমি 
ন্মিয়াছি, আমি জগত দেখিতেছি, এই প্রকার বিবিধ ভ্রম 
ন্ুভব করে। | 
এই স্কুল বিশ্ব মনন ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি বল 

ন চঞ্চল স্বভাব আর স্থল বিশ্ব স্থির স্বভাব, বিচার করিয়া 

?খ ইহা ও চঞ্চল, ক্ষণভঙ্গুর । যাহাকে চিদ্দাকাশ বল! হইয়ান্ছে 
হাই মনন অর্থাৎ মানের আশ্রয়, ' যাহা! চিদকাশ তাহাই 
(রমপদ, ঘাহা জল তাহাই আবর্ভ, যাহা দৃশ্য তাহাই ভ্রষ্টা। 
থ্যারূপী অনাদি মায়া চিদাকীশে অথবা চিত্তাকীশে নাম. 
পাঁদি সম্পন্ন বিবিধ বস্তু দর্শনকারী জীব ভাবের স্ফুরণ করাইয়া 
'কে, চিত্তের সেই সেই স্ফুরণ এক্ষণে জগ । একমাত্র আমি, 

ই জ্ঞান থাকিলেই জগৎ শব্দ পরমার্থ স্বরূপে অনুভূত তয় 
চক তুমি“এইরূপ জ্ঞান দ্বারা জগৎ শব্দ আরোপিত বলিয়!, 
শধ হয়। চিদ্বস্ত সর্ববগামী এবং তাহাতেই যথার্থ জানের 

দয় হয় আর তাহ আতিবাহিক ও সু্বমম ; অতএব এমন কোন 

৪ নাই যাহ। দ্বার! ভাদৃশ সৃক্ষম ও সর্ববতোগামী আতিবাছিক 
কে অবরোধ করিতে পারে । 
এই জগৎ ঈমুদ্রয় আত্মাই, ইহাতে দেহাদি কল্পনা কিরূপে 

তে পাঁরে। যাহ! কিছু দেখিতেছ সমুদয়ই আনন্দরূপ চিন্ময় 
দ্ধ। আধিভৌতিক জ্ঞান হইলে দেহও তুলাবশ লঘুতু! প্রাপ্ত 
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হয়। জ্ঞীনোদয় হইলে এই স্থুল দেহ আকাশ গমন যোগ্য 

হইয়া থাকে! রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রমের ন্যায় এই স্থুল দেহ 
অনুভব ভ্রান্তি মাত্র। যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট বস্ত জাগরণের পর 

কোথায় যায় জানা যাঁয় না সেইরূপ বিচারক্ষম জ্ঞানী 

ব্যক্কিদ্রিগের নিকট এই আধিভৌতিক দেহ অসত্য হইয়া যায়। 

স্বপ্ন ও জগণ্ পদার্থ সমস্তই এক প্রকার এ বিষয় সন্দেহ নাই ; 
জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত অসত্য হুইয়। যায় সেইরূপ 
জ্ঞান হইলে এই স্ব.ল দেহাদি আকাশে পরিণত হয়। 

আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইলে আধিভৌতিক দেহের অবস্থা! 
কিছুই মনে থাকে না। যেমন পত্র পুষ্প ফলরূপে বৃক্ষ একই 

পদার্থ সেই প্রকার এই অসীম জগৎ সমস্ত পদার্থ সহিত একই 

ক্ষ। যেমন আকাশের মধ্যে আকাশের শৃন্তত৷ মিলিয়৷ থাকে 
থেমন তরক্ জল হইতে পৃথক নহে, ক্ষটিক শিল! হইতে পৃথক্ 
নহে, সেইরূপ জগৎ ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। সর্ব প্রাণীর 

অন্তরে যুপহ যে পরতরর্গে ব্রহ্ম মাত্র স্বরূপের যে গ্ুজান তাহাই 

জগ ও আমি নান। প্রকারে ভাসমান হয়। স্ফটিক শিল। 
হইতে অভিন্ন এবং আলোক দীপ হইতে অভিন্ন হইলেও পৃথক্. 
সমিধিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ চিন্ময় পন্মমেশ্বর.এই জগহ 
ও আমি অভিন্ন হইলেও বিতিন্ন রূপ দৃক্ট হয়। যেমন জলে 
তরঙ্গ উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে, অথচ এই তরঙ্গ জল ভিন্ন 

আর কিছুই নহে, সেইরূপ পরমেশ্বরে এই স্থষ্টিপ্রপঞ্চ উিত ও 
স্দ্বিলীন হইতেছে, তাহা হইতে, পৃথক্ কিছুই নহে । যেমন তেজ 
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ও আলোক অভিন্ন, কেবল প্রকার ভেদ মাত্র, সেই প্রকার 
চিদ্্ব্রক্গে প্রকার ভেদ এই বিশ্ব। যেমন হস্ত পদাদি দেহ 

হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রঙ্গ জগৎ ছাড়া নভে । যেমন 

অগ্নির উষ্ণতা, তুষারের শীতলতা, আত্মার জ্যোতি মনের 
চঞ্চলতা, জীবনও সেইরূপ । মা ৃ 

' এই বিশ দীর্ঘ স্বপ্ন বলিয়া জানিবে। এই বিশরূপ হ্প্রপুরে 
দর্শক যাহাকে পুরবামী নরগণ বলিয়া জানে, তাহার নিকট 

ক্ষণকাঁলের জন্য সে নর বলিয়' প্রতিভাত হয়। দ্রষ্টার স্বরূপ 

চৈতন্য, জপ্পাকাশের অন্তরে অবস্থিতি ; সেই চৈতন্য, স্বপপ 

দ্রষ্টার বাসন! অনুসারে বাসনার আধার চিত্তের সহিত এক 
হইব! প্রকাশ পায়। সেই চৈতন্যের এঁক্য প্রভাবেই নরন্ব 

বোধ হয়। এই জগণ্ড সৎও নহে, অসৎও নভে, কেবদ 

ভ্রান্তি মাত্র বিরাজ করে, এক ব্রহ্মই জগৎ তন্মধ্যে স্থতি নামিকা। 
এইংভ্রান্ত্িই রহিয়াছে । যেমন জলে তরঙ্গ তেমনই ত্রান্গে স্থগ্রি। 
সূর্ধ্য উদ্নয় হইলে ত্রসরেণু সকল ভ্রমণ করিতেছে দেখা যায়, 

সেইরূপ পরমাম্মীকাশে এই ব্রঙ্গা্ড রূপ ত্রসরেপু সকল ভ্রমণ 
করিতেছে'। সর্বগামী ত্রহ্ম, যে স্থানে যেরাপ বাসন। উদ্দিত 

হয় স্বপ্নলন্বের স্যাখ তথায় সেইরূপ দৃশ্ঠ হন। আত্মা সর্বব্যাপী 
ও সর্বশক্তিমান ; দৃঢ় অভিনিবেশ বাসনায় বখন যে শক্তির 
উদয় হয় তখন তাহারই অনুরূপ দৃশ্য হন, অবস্থিতি করেন ও 

প্রকাশিত হন। | টি. শি 

মনুষ্য ব্রিবিধ, মুর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিবান। অভ্যাসবশে 
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বাহার! ধারণানিষ্ঠ হইয়াছে ও যাহার! যুক্তিযুক্ত তাহার সুখে 
দেহ পরিতাগ করে। যাহার ধারণ! অভ্যস্ত হয় নাই ও 
কয নহে সেই বুর্খ। বিষয়াসক্ত, ব্যক্তি বাসনার আবেশে 

নশীভৃত ভইয়। মৃত্যুকালে অশেষ শেষ ছুঃখ ভোগ, করিয়। থাকে, দিক 

টি অন্ধকারমর, দেখে,। ' চারিদিক গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন. দেখে, 

দ্রিবাতেও তাহার উদয় দেখে ; তখন তাহারা মর্ম ব্যথার 

পঙ্চপ্াকে আকাশের হার দেখে, আকাশ বন্ধার শ্যায় দেখে; 

কখন আকাশে নীত, কখন অন্ধকুপে পতিত বোধ করে, কিছু 

বলিবার ইচ্ছা গাকিলেও বাক্ষের জড়তা বশত$ কিছুই ক 

পারে না, মনে করে অনবরত উর্দ হইতে পরিতেছিশ 
উঠিতেছি, স্বীয় নিশ্বাসধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হয়, সৃতি 
"*্ত) হইরা যার, পূর্ববাপর থাকে না। 

বাহার এক বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ তাহার বিষম গতি হয়; 

এক বস্তুতে অত্যাসক্ত হইলে অন্য বিষয়ের জ্ঞান বিনষ্ট হুইয়। 

যায়। যু বা বাক্তি কেবল ইহলোকের আত্ম নাশের নিমিত্ত ও 

পরলোকে ছুঃখ ক ছুঃখ ভ্লোগের নিমিভ জীবন ধারণ করে। এ যে ব্যক্তি 
রান, এ 

স্বীয় আত্ম দর্শনে অসমর্থ, তাহার জীবন মরুণ ইহা ও 
আজািহতিক" এই হেতু ষ বখন' উহীর সাক্ষাৎ হয় তখন” কেবল 

তিনিই অবশিষ্ট থাকেন, যাহ! কিছু সমুদয় সেই আত্মা, অপর 
কিছুই থাকে ন।। এই আত্মা পরমাকাশ ও সুন্ষন বলিয়া ইহা 

লুক্ষ্য হয় না, সর্বাত্মক বলিয়া উহা! কদীচ শুন্ত হয় না, তথাপি 

নাই বলিয়। উহার অপলাপ করা যায় না, কারণ আছে কিন্থা 
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নাই ইহ ধিনি বলেন বা বোধ করেন তিনিও' সেই আত্মা । 

যেমন স্বর্ণ হইতে ঘতু, প্রকার অলঙ্কার প্রস্ৃত হয়, ততই তিন্ন 

ভিন্ন নাম হইয়া থাকে কিন্ত বর্ণ একই | কোন প্রকার যুক্তি 

দ্বার আত্মার অসন্তী প্রতিপা্দিত হইতে পারে ন! কপূর 

যেমন সিন্ধুক মধ্যে আবৃত থাঁকিলেও' গন্ধ দ্বার] উহার প্রত্যক্ষ 

হয়, সেইরূপ প্রত্যেক রূপেতে আচ্ছন্ন থাকিলেও সর্ববময় আতা 
প্রত্যক্ষ গোচর হন। চিশ ও. দেহ পরস্পর অভিন্ন, তিনিই 

ইন্দ্রিয়গণের সার, অতএব তিনিই প্রত্যক্ষ, তিনিই দৃশ্যরূপে 

সমুদিত হন বলিয়। প্রত্যক্ষ । যাবকাল বলয় জ্ঞানের সতা 

থাকে, তাবৎকাল স্বর্ণ জ্ঞান থাকে না; সেই প্রকার 

যাবকাল দৃশ্য জ্ঞান থাকে, তাবৎকাল দর্শন অর্থাৎ আত্মাচেতন্য 
জ্ঞান থাকে না। যেমন বলয় জ্ঞান নাশ হইলে স্বর্গ জ্ঞান, 
সেইরূপ দৃশ্ট জালের তিরোৌহিত হইলেই সেই এক পরমব্রঙ্গ 

পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হন। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ অতি সুক্ষ 
আকাশ তুল্য সেইরূপ ব্রঙ্গের অন্তর্গত জগৎ ও চিৎ আতি 

সৃর্ষম। এই বায়ুসম চঞ্চল জগত, চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, 
একমাত্র আত্মাই.আভাস রূপে সর্বত্র সর্ববপ্রকারে প্রকাশমান 
রহিয়াছেন, তিনি ভিন্ন জগতে কোন পদার্থ ই নাই। 

তিনি আপনাকে গোপন করিতে অসক্ত হইর। চিজ্রপে অণু 
বিস্তার, পূর্ববক তদ্বার৷ এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়। রাখিয়াছেন । 
হস্তী যেমন দুর্ববাক্ষেত্রে লুক্বাইত থাকিতে পারে না, সেইরূপ 

পরমত্রঙ্গ আকাশাত্সা কোন স্থলেই অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন 

১০ 
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ন।। আকাশ সদৃশ শরীর বিহীন চিত্তই স্বীয় অন্তরে ত্রিজগৎ, 
ধারণ করিতেছেন, চিন্তই অহঙ্কার রূপে দেহাদিতে ব্যাপ্ত 
আছেন। যাহ! চিত্তের চিদৃভাগ অর্থাৎ চৈতন্য ভাগ তাহাই 

সর্ববপ্রকার কল্পনার বীজ, যাহ! জড় ভাগ তাহাই ভ্রান্তিময় 

জগৎ । চিন্ময় ব্রহ্ম যখন সর্বরমর তখন এই সমস্ত জড় পদাথ, 

উক্ত ব্রন্ষ স্বরূপ বলির! চিন্ময় বলিতে হইবে | এই জীব 

সমুদয় ব্রঙ্গ, ভ্রান্তি জ্ঞানে পৃথক, বলিয়া! বোধ হয়। জীবদেহ 
পরম পদ হইতে উত্পন্ন হইয়া আবার পরম পদেই বিলীন 
হইরাছে ও হইতেছে । যেমন 'তরু হইতে উৎপন্ন পুষ্প ও 

সৌরভ পরম্পর অভিন্ন, যেমন বৃক্ষে নানাবিধ প্লল্লবের উৎপক্তি 
ও অবস্থিতি, সেইরূপ ব্র্মই সহম্্র সহতআ্র জীব দেহের উৎপত্তি 

-ও৯/নাহাতেই স্মুপ্তি হইতেছে। যেমন বসস্তকৃলে নৃতন নুতন 
অস্কুরের উদ্ভব হয়, সেইরূপ অগ্তাপি জীবসমূহ, সেই তর্ক 
হইতে উতভৃত হইতেছে এবং তাহাতেই বিলীন হইতেছে । যেমন 
বহি ও উষ্ণতার পৃথক্ সত্ত। নাই সেইরূপ জীব ও মনের ুঁথক্ 
সন্তা নাই। যে স্থানে যাহার বাসনা যেরূপ আরোপিত হয়, 

তথায় সেইরূপ তাহ। ফল রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় । যেমন 

বীজ, মধ্যে ফলঃ. পুষ্প, লতা, পত্র, শাখাদিসহ বৃক্ষ অকন্থান 
করে, সেইরূপ ব্রহ্ম মধ্যে এই. জগ  সুমুদয়. অবস্থিত | যেমন 
সমুদ্রে তরজাকারে জলই আবর্তিত আছে, যেমন সাগরে জল 

ব্যতীত আর" কিছু নাই ; সেইরূপ এই' বিশাল বদ্মীণ্ডে ব্রহ্ম 
বতীত দিতীয় সন্তা আর কিছু নাই। জ্ঞানাবৃত '-পরমব্রক্গই 
3৯ 
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চিত্ত ও জীব জানিবে, বর্গ ই জ্ঞানাবৃত হইয়া আপনাকে জীব 

রূপে প্রকাশ করিতেছেন । 
মেঘের সহিত বায়ুর যেমন সম্বন্ধ, শরীরের সহিত আনার 

সেইরূপ সন্ন্ধ। আভা! কোথাও গমন করেন না, দেহ ক্ষয় 
হইলে অনন্ত আকাশে বিলীন হন, অর্থাত পরমাত্মায় অবস্থান 
করেন, দেহ কেবল মৃত্যুরূপ পট দ্বারা আচ্ছন্ন পাকে 
আত্মার তিরোধানই. মরণ শব্দে অভিহিত হয়। ন্তবর্ণ নিশ্মিত 

ক 

১ 

প্রতিমা যেমন সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নভে, জাগ্রত ও স্বপ্ন এন ছুই 
অবস্থার ক্রিয়াও তত্রপ চিন্ত হইতে পৃথক নহে । যেমন সমুদ্রের 

'উদ্ধে ও অধোদেশে কিছু নাই কেবল তাহার মধ্যভাগে 

জল থাকে তেমনই পরমরদ্দের আদি ও অস্ত নাই। অব্যক্ত 

পর্ণ চৈতন্ম্বরূপ সেই পরম পদের মধাভাগে এই জগ উট 

কুইতেছে। এই যে স্গ্থি দেখিতেছ ইহা! ব্রন্গে ব্রহ্গ অবস্থিত 
করিতেছেন, এই স্ষ্টি সেই জন্য ত্রঙ্গ হইতে অভিন্ন । বৃক্ষ 
বীঞ্জ হইতে পৃথক্আকার ধারণ করে, কিন্ত তাহ পদার্থ একই | 

সর্বব প্রকার পদার্থময় এই বিশ্বকে সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়। 
জানিবে, যেহেতু অনন্ত ব্র্গই সর্বব প্রকারে সর্বরূপে প্রতিভাত 

হন।। ূ | 
সমস্ত পদার্থের শক্তি ; দুগ্ধে ঘ্বতের ন্যায়, মৃস্তিকায় ঘটের 

ন্যায়, সুত্রে তুলার ন্যায় ও বীজে বৃক্ষের ন্যায়, আত্মাতে অবস্থিত 

আছে। এ শক্তি সমুদয় ক্ষীরাদি হইতে ঘৃতাদির ন্যায় আতা 

শৃইতে প্রকাশিত হইয়া ব্যবহার দশ! প্রাপ্ত হয়। এই জগৎ, 
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নাস্তবিক বিরচিত নহে, জলতরঙ্গব উহা! স্বতঃ সম্ভত। এই 
জগতের কেহই কর্ত। ভোক্তা বা বিনাশয়িতা নাই। আত্ম 

কেবল সাক্ষী মাত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন । যেমন প্রদীপ 

থাকিলেই আলোক উদ্ভৃত হয়, সুযোদয় হইলে দিবস আবির্ভাব 

হয়, এবং পুষ্প গাকিলে সৌরা বিস্তৃত হয়, সেইরূপ জগত ও. 
তঃ সম্ভত। আলোকাদি প্রকাশে দীপাদির যেমন কোন 

চেষ্টাই নাই, সেহরূপ এই জগ সম্পাদনে ঈশ্বরের কোন 

চেষ্টাই নাই ; দাহ! কিছু পরিদুষ্ট হইতেছে তৎসমুদয়ত আভাস 
মাত্র, উহ! সমীরনের ম্পন্দনব* সংও নহে অসৎও নহে। 

যেমন আকাশে তারকারূপ কুস্থমরাশি কখন প্রকার্দশত, কর্ম” 

অপ্রকীশিত ও কখনও অল্প প্রকাশিত হইয়। থাকে, সেই প্রকার 

বাহাআত্মায় আত্মস্বরূপ তাহা! কিরূপে নষ্ট হইবে। 

এক ব্রহ্ম হইতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বা অসংখ্য এই 
জীব _ পু কতই. জন্মিয়াছে, এখনও জন্মিতেছে, পরেও 

জন্মিবে । এ জীবসমূহ নিজ বাসনা দশাীর আবির্ভাবে বিবশ 
ও অতি' বিচিত্র বিবিধ দশায় আপনিই নিপতিত হইয়া । নিরম্তর : 
চতুদ্দিক, € দেশে দেশে ও জলে স্থলে, জলবুদ দের, সযুয় ও উঠ্িতেছে 
ও" বিলীন হুইয়া যাইতেছে । এই ই... জীব্সমুহের. কেহ কেহ 

একবারমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কেহ কেহ এক্ষণে উৎপন্ন 

হইতেছে, কেহ কেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ কেহ সহস্র 
কল্প কেবল বারংবার জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ কেহ এক 

ধোনিতেই অবস্থিত, কেহ ব! অন্ধ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ 
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কেহ নারকী হইয়া. হুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতেছে, কেহ.বা.. মও 

হইয়া কিঞ্চিত, সুখ ভোগ করিতেছে ; কেহ সূর্ধা, কেহ ইন্দ্র 

কেহ বরুণ এবং কেহ ব্রল্গা, কেহ বিষু, কেহ মহের হইয়া 

রহিয়াছেন, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য. কেহ, শুদ্ 

হইয়া রহিয়াছে, কেহ চণ্ডাল, "কেহ কোল, কেহ ভিল, কে 

নাগ! হইয়া রহিয়াছে, কেহ তণ, কেহ ফল, কেহ পত, কেহ 

কীট হইয়া জলে স্থলে রহিয়াছে, কেহ কেহ শাল, কদশ্ব, জন্বীর, 

তাল ও তমাল বক্ষ হ্ইয়। অবস্থিত রহিয়াছে ; কোন কোন 

জীব বিভ্তবশালী, কেহ ভূপতি, কেহ মন্ত্রী, কেহ_ সামন্ত হইয়া 

রহিয়াছে, কেহ কেহ চীরান্বরধারী, মৌনাবলহ্বী মুনি হই 

অবস্থিত, কেহ নাগ, কেহ অজাগরু সর্প, কেহ রুমি, কেহ 

পিপীলিকা হুইয়া রহিয়াছে; আবার. কেহ সিংহ,. কেহ, এর” 

কেহ, হরিণ, কেহ মহিষ, কেহ গাভী, কেহ কেহ ঘোটক, কেহ হত্ী. 

কেহ ছাগ, কেহ মগ হ্ইয়। রহিয়াছে ; কেহ বায়ু, কেহ আকাশ 

হইন্বা রহিয়াছে ; কেহ কেহ জীবন্ম্ত হইয়া পরম কল্যাণনভাজন 

হইয়। [বিচরণ করিতেছেন, কেহ চিরম্মুক্ত, কেহবা পরমাতীয় 

পরিণত হইয়াছে, কাহারও মুক্তি লাভের অনেক বিলম্য, কোন 
কোন জীব বিষয় লম্পট, কেহ বা আত্মার মুক্তির” প্রতি দ্বেষ 

করিতেছে ; কেহ কেহ, বিশাল, দিক্ হইয়। রহিয়াছে,” কেই 

কেহ মহা বেগবতী নদী হইয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ সমাধি 
পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছে। এই সকল স্থী স্বীয় জীন বাসনাবলেই আবদ্ধ 

ও বিবশ হইয়া এই প্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।; এই 
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জীবসমূহ বাসনারূপ শরীরাদি ধারণ করতঃ আশ! পাশুস্থার! 
আবদ্ধ হয়! বৃক্ষ হইতে বৃক্ষাস্তরে, পক্ষিগণের ; ম্যায় এক শরীর 

হইতে অন্য শরীরে গ্রমনাগমন করিতেছে ূ 
কেহ কেহ আদ্ম দর্শনের শক্তি প্রাপ্ত হইয়াও তুচ্ছ বুদ্ধিতে 

বিফল মনোরধ ভইয়। কতিনি হয় এবং তাহার পর নরকে 

গমন করে; কেহবা এ শক্তিবলে দেবভাব প্রাপ্ত হইতেছে । 

এই ব্রঙ্গা্ড মধ্যে জীবগণ যাদৃশ ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া! রহিয়াছে, 
আকুতি ও প্ররুতিতে বৈলক্ষণা প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য জীব 
তাদৃশ অবস্থার অবস্থান করিতেছে । সেই পরমব্রক্ম হইতে 

অসংখা জীবরাশি অনবরত নির্গত হইতেছে ।, এই জীবরাশি 

দীপ হইতে আলোকের ন্যায়, সুধ্য হইতে মরীচির মত, উত্তপ্ত 
_লৌহ্ব“হইতে কণার ন্যায়, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, কাল 

হইতে খতু বিভাগের ন্যার, কুস্থুম হইতে সৌরভের শ্তায়, বধী 
জলপ্রবাহ হইতে তুষারের ম্যায় এবং সাগর হইতে তরঙ্গের ন্যায়, 
সেই পরমপদ হইতে অবিরত উৎপন্ন হইতেছে এবং দেহ 
পরস্পর! ভোগ্র করতুঃ ঘথাকালে আবার সেই পরমপদে লীন 

হইতেছে । 
এই জগৎ এক প্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন; দেখিতে গেলে উহা 

ভ্রান্তি দৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের স্ঠায় মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইবে । 
যাহার অজ্ঞান নিদ্রা! ভাঙ্গিয়াছে এবং বাসনীসমুহও বিগলিত 

হইয়াছে, তাদৃশ প্রবুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি এই ঈংসার স্বপ্ন দেখিতে 
গেলে দেখিতে পায় না। মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হওয়ার পরেও 
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জীবগণের স্বভাব কল্পিত এই সংসার পরমাত্বায় স্বদ! চিতা 

বিলীন থাকে । নিখিল জগৎ একমাত্র ব্রহ্ম স্বরূপ, ইহাতে 

আবার স্খ দুঃখ কি, যাহ! অসৎ তাহার আবার বৃদ্ধি কি 

প্রকার? বৃদ্ধি যখন নাই তখন হ্রাসেরও কারণ নাই। 

অতীতে ও ভবিষ্যতে যাহার অস্তিত্ব নাই বর্তমানেও তাহা 
€লইরূপ অক্জিত্ব বিহীন । মৃত্তিকারাশিতে যেমন ভাবী ঘট 

বিগ্কমান, বীজে যেমন বৃক্ষ বিদ্যমান, সেইরূপ পরমব্রন্ষেও 

আরও কত ভাবী জীব অবস্থিত রহিয়াছে । বৃষ্টি যেমন জল 

হইতে পুথক্ নহে, এই স্থষ্টি স্মুদয়ও সেইরূপ পরমব্রঙ্গ হইতে 
হুঁথক্ নহে। . এই সংসার মনেরই বিকাশ মাত্র যেমন চক্র 
হইতে উৎপন্ন চন্দ্র কিরণ সঙ্কল্প দুঢ করাই মুক্তি লাভের 
একমাত্র উপার, এই জগ সঙ্কল্প ব্যতীত আর কিছু নহে, ছুঃৰ 

বুতীত ইহাতে সুখ কদাচ নাই । সৃহ্কল দারা. সঙ্গল্লীকে.. এবং 
মন দ্বারা মনকে ছেদ করিয়া কেবল দগ আত্মাতে অবস্থিতি কর, 
তাহা হইলে এই নিখিল সংসার দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হইবে. 
সন্কল্প, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, রানার | জীব, একই. পদার্থ, 'কেবল 
নামমার ও প্রভেদ | ্ 

সকল পদার্থে খন বাধা বি্কমান, তখন ভাবনা কোথায় 

থাকিবে ? সত্য বলিয়া যাহার উপর দ্আস্থা ছিল, তাহা যদি 
অসত্য হইল, তবে বাসনা কি প্রকারে থাকিবে ? ভাবনা 

ক্ষয় হইলে আত্ম লাভ সিদ্ধি হয়। অভ্যাস বলে যখন দৃশ্য 
পদার্থের প্রতি. অবহেলা! দৃঢ়তর হইবে, তখন জানিবে. সকলই 
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[ 

অসং। পরমাল্সা উদ্বাসীন ও ইচ্ছা বিহীন বলিয়। কিছুই 

ভোগ করেন না আবার সকলেরই প্রকীশকারী বলিয়া, 
ভোগও করেন এবং ক্রিয়াও করেন, আত্মাই আত্মাকে জানেন। 

বাসন! ক্ষযুকেইযক্ষ কহে । যাহার মন বাসনা শুন্য হইয়াছে 

তাহার প্রাণায়াম কন্মন, সমাধি বা জপ কিছুই প্রয়োজন নাই । 

আত্ম সাক্ষাত্কার ভিন্ন জগতে এমন কোন সখ নাই বাহাতে . 

একেবারে ছুঃখ নাহ। বন্কিশিখার প্রান্তে ঘেমন কছ্দ্বল 

অবস্থিত সেইরূপ স্কল সুখের অস্ত ছুঃধ অবস্থিত। 
তুমি যে এই পরিদ্ৃশ্যমঃন জগত দেখিতেছ ইহা সেই 

পরমব্রন্দের প্রকাশ মাত্র, বাস্তবিক কিছুহব নহে। মনেঞঈয় 
দেহই সুখ দুঃখের আকর, মাংসময় দেহ নহে। জগতের 

সৎ্পন্তি বা বিনাশ কিছুই নাই, উহ। ভ্রান্তি মাত্র । প্রাণিগণেরই 

আত্ম।, জাগ্র, ন্প্ ও স্থুযুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ঃ 
উহাতেও দ্রেহ কারণ নহে, অর্থাৎ দেহ উহার কিছুই প্রাপ্ত হয় 

না।  আত্মাই জীব ভাব প্রাপ্ত হইলে আত্মাতেই দেহ ভাব 
প্রকাঁশ হইতে থাকে, বিচার করিয়া দেখিলে আত্মাতে পৃথক্ 
দেহ প্রকাশ পায় ন।। চিৎুশক্তির সর্বগামিত্ব আছে 
বলিয়া অপর মনোময় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । কদদলী 
রুক্ষের আবরণ কোষের ন্যায়, জগণ্সমুহ বিরাজমান আছে । 

্রন্ম বাহা ও অন্তর অখিল জগৎপু্জের অদুরবস্তী, অর্থাৎ, 
সু্ববত্রই সমভাবে বিরাজমান আছেন। ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ 
পত্রসমূহ দ্বার! কদলী স্তত্ত যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া লক্ষিত হয়, 
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ব্রক্মও সেইরূপ জগতসমূত দ্বারা প্রকাণ্চ। যেমন কদলী তরু 

গু তাহার পত্রসমূহে কোন পার্থকা নাই, পেইরূপ ব্রঙ্গতত্ 

ও স্ট্িসমুছে কোন পার্থক্য নাই ; যেমন একমাত্র বীজই 

জল সেকে রূক্ষাদ্ি ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার বীজরূপে 
পাঁরণত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রন্গ" অজ্ঞান বশতঃ মনোরূপে 

. পরিণত হইয়। 'পরে জ্ভানবলে পরব্রন্দম রূপে পরিণত ভইয়া 

খাকে। সরস বৃক্ষ বীজ, যেমন বীজগত রসের সাহায্যে কল 

রূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তরঙ্গ, হইতে উৎপন্ন জীবই 

জগদাকারে প্রকাশিত হয়। বীজ বীজকার পরিতাগ করিয়া 

বুক্ষ-ও ফল ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এক্গ স্বকীয় আকুতি তাগ 

না করিয়। জগন্ভাব ধারণ করেন । বাঁজ ফলাকারে বিদ্যমান 

থাকে,বীজৈর আরুতি অনুসারে সমুদয় অন্কুরাদি উত্পন্ন হয়' 

কিন্তু ব্রনের কোন প্রকার আকুতি নাই, স্তুতরাং বীজের 

সহিত ব্রহ্মপদের তুলন। হইতে পারে না । 

চিৎ ্বপ্রকালে ঙ্গপ্প দৃষ্ট পদার্থ সত্যরূপে অনুভব করে, 

চিদাণুর মধ্যে সৃক্ষম জগদাকার বাসন অবস্থিত, যেমন বীজের 
মধ্যে পত্র, লতা, পুষ্প ও ফলের অগু বিদ্যমান থাকে। চিৎ ও জগৎ 
পরম্পর পরস্পরের অন্তরে প্রবিষ্ট জীবের বীজস্বরূপ পরব্রহ্ম, 
আকাশের ন্যায় স্ববত্র অবস্থিত ; সুতরাং জীবের উদরগত জগ- 

তেও অনেক প্রকার জীব থাকিতে পারে। যাহাতে স্থির প্রতীতি 

' থাকে তাহাই জাগ্রত, যাহাতে অস্থির প্রতীতি থাকে তাহাকে 
স্বপ্ন কহে । যে জাগ্রত দৃষ্ট পদার্থ ক্ষণস্থায়ী তাহা স্বপ্ন, আ'র যে 
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স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ ্ালাস্তর স্থায়ী তাহা জাগ্রতভাবে পরিচিত। 
স্যিরত্ব ও অস্থিরন্ব ব্যতীত জাগ্রত ও স্বপ্» দশ্শার ভেদ নাই। 

জাগ্রত ও স্বপ্নকালীন সমস্ত অনুভবই সমান। ন্ুষুপ্তি অবস্থায় 
প্রাণ সৌম্য ভাবাপন্ন হয়। আত্মঙভানেই অশেধবিধ স্তথ দুঃখ 
দশার মূলোচ্ছেদ করিয়া *থাকে। অচঞ্চল আত্মাতে চঞ্চল 

চিত্তই চমণ্কার প্রদর্শন করিয়া গাকে। সেই চিৎ শক্তির 

ম্কারিত্রই জগ স্বরূপে বোধগম। হইতেছে । অন্তরে যাবৎ- 

কাল চিৎজ্োতিঃ অহঙ্ক্র মেঘে আবুত থাকে তাবগুকাল 

পরমার্থ কুমুদ্বতী বিকাশ পায় নঈ। অহঙ্কার মেঘ চৈতন্য সুধ্যকে 

আবরণ পুর্ববক শবস্থিত থাকিলে জড়তারষট প্রাছুর্ভাব শর, 

কোনক্রমেই আলোক প্রকাশ পার ন।। এই শরীর অসৎ, ইহা 
নঁ সুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিৎ সন্বাই আত্বাতে বিদামান, 

আমিও নাই, এবং অন্য কেহও নাই, ইহাই স্থির জানিব্রে। 

বাসন। বিহীন হইলেই মুক্ত হইয়! থাকে, বিবেক বলে বাসনা 

ত্যাগ কর। কলুষিত চিত্তব্কই জীব নামে অভিহিত” হয় ! 

সর্বধগাঁমী স্সচ্ছ একুমাত্র আত্া। বিদ্যমানে এই দেহুই আমি 

ইত্যাকার যে ভাবনা তাহাই বন্ধন শব্দে অভিহিত জানিবে । 

সংসার, অপেক্ষা দুঃখের স্থান আর. কিছু, নাই | এমন মুর্খ 
কে আছে যে শ্মশান পতিত শবের ই সহিত : আলাপ করে। কোন 

বিষয় সন্দেহ হইলে মুখ'কে কেহই জিত্ভাসা করে না। দেহীর 
শদেকু মধ্যে নান! প্রকার কীটাদি জন্ম গ্রহণ করিতেছে, এবং 

সেই দেহীর ত্যাজ্য বিষ্ঠাতে ও নানাবিধ কীটের জন্ম হয়, 
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এইরূপে জীবের নানা অবস্থায় জন্ম ও কষ্ট ভোগ ব্যতীত আর 

কিছু নাই । জ্ঞান ভাবে দিন না_কাটাইয়!  স্্ববদা... বিচার 
চর্চা কর্তব্য । বিষয়াসভ্ত ব্যক্তির সহিত পশুদিগের কিছুমান 
প্রভেদ নাই, কারণ পশুরা রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হ হয়, আর অঙ্গ 
ব্যক্তিদিগের অবশ চিত্তই বিষর "্ৰার| ন্মাকুষ্ট হইয়া থাকে | 

আত্মা হইতে পুথক হইয়। চিত্ততা লাভ করিলেই, মনের 

উৎপন্তি হয় এবং ঘদ্দি তাহার পৃথক্ জ্ঞান না হয় তবে মনের 

উৎপত্তি হইতে পারে না। আমি আধত্ব।। জী্রু নৃহি, যখন, এই 

জ্ঞানের গুকাঁশ হয় তখন চিত্তের শীস্ত অবস্থা বলিয়া! জানিবে র। 
ধেমন কান্ঠ সৎষ্কোগে অনলের বৃদ্ধি হয় সেইরূপ চিন্তা করিলেই 

চিন্তার বৃদ্ধি হয়। কান্ট অভাবে অনল নির্বাণ হয়, চিন্তার, 

অভাবে 'চিস্তা নষ্ট হয় । বিষয় চিন্তাকেই চিন্তের বৃত্তি কনে, 
এ, চিন্তা বাপারে চিন্ত আশার সহিত প্রকাশ পায়, স্তুতরাং 

আঁশ ত্যাগ,করিলেই চিত্ত নাশ হয়। আশাই. জীবের. বন্ধন 
সাঁধন' করে, সেই বন্ধন ছিন্ন হইলে কোন ব্যক্তি মুক্তি লাভ না 
করিয়া খ্লাকে চর | 

এই জগতে,মোক্ষ নামে একটি দেশ আছে ভগবান আত্মাই 

তথাকার রাজা, এবং মনই তাহার মন্ত্রী, যেমন মৃত্তিক। মধ্যে 

ঘট এবং ধূমের মধ্যে মেঘ সেইরূপ এ মনের মধ্যে এই বিশ্গ 

বাসনারূপে পরিণত হইয়াছে । সেই মূনুকে, জয় করিতে 
পৃরিলেই, .স্মস্ত জয় ক্র] হয় ও সমস্তই পা ওয়া যায়, ॥ তুই 

মনকে দুর্জয় বলিয়া] জানিবে, কেবল যুক্তিতে উহার বিনাশ হয 
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এবং বিষয়ে স্বনাস্থা, ইহাই মনোজরের বুক্তি। এই দৃশ্যমান 
বিষয়ের বৈরাগ্য ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়। সকলে মোক্ষ 

ইচ্ছা করে কেন, কে তাহাদের বদ্ধ করিয়! রাখিয়াছে ? কেহই 

বদ্ধ নহে অথচ মোক্ষের ইচ্ছা ইহাই আশ্চর্যা। বে বদ্ধ 

নহে তাহার আবার মোক্ষ কি? ভন্তাণ উদয় হইলেই দেখ্বিবে 

কেহই বদ্ধ নহে । ধ্যান করিয়া কি ফল আর ধ্যান ন। 

করিয়াই বাকি ফল? মনুষ্য ,মুতও নহে জীবিত নহে ; এই 

জগৎ কাহার নহে, কেন বস্তই কাহার নহে এবং মনুষ্যও 

জগতের নহে, কোখাও কাহার কিনুই নাই । বারু যেমন পুষ্প 

সৌরভ গ্রহণ করে, জীবের সেই প্রকার আক্সা্র অবস্থান “করা 
উচিত। আত্মা দর্শন, লাভ করিতে হইলে উচ্চস্বরে আহবান 

'কারিতে হয় না, আপুনার দেহ মুখেই, তাহাকে পাওষু]ু যায়! 
প্রণবের উচ্চারণ দ্বার তাহাকে স্মরণ করিলেই তিনি ক্ষণুকাল 

মধ্যেই সম্মুখবন্তী হইয়া থাকেন। ঘাবত আম্মার অগ্ভান 
তাবৎ দেহ। 

অজ্ঞানই পাপু বলিয়া কথিত হয়, এ পাপ বিচারবলে 
বিদুরিত হয়* অতএব পাপ মুলচ্ছেদকারী, বিচারকে কখন 

পরিত্যাগ করিবে না। হরি. নিখিল... জীবের... আত্মা. সেই 

আত্মায় যখন যাহা প্রতিবি্থিত হয়, জীব তখনই তাহা দর্শন, বা চি 
মনন করিয়। থাকে। তুমি এই জগতকে মহা ভ্রম দর্শন 
ঝুরিতেছ, বাসন। বশতঃ তুমি ইহার তত্ব দর্শনে অসমর্থ, ইহ চিন্ত 
ভাবাপন্ন আত্মীরই রূপ। বীজে বৃক্ষের ন্যায় স্বীয় চিত্ত মধ্যে 
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সমস্তই বিদ্ধমান আছে। যেমন অস্কুর হইঙ্ষে বহির্গত হইয়! 

বৃক্ষ পত্রাদি সহিত বাহিরে ন্সীয় ভাব ধারণ করে সেইরূপ 

' পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া বাহিরে 
প্রকাশিত হইতেছে ; প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী আদি চিত্ত মাধ্যেই 

অবস্থিত। যেমন ভঁমিতল হইতে” উতপাটিত বুক্ষের আর 

পত্রাদি ফুল ফল হয় না সেইরূপ বাসন। বিমুক্ত জীবের ও 
আর জন্ম হর ন। অগাধ জলে বত্ু পতিত হলে 

প্রকাশমান সেই র রত্ুই অর্থাৎ সেই রত্বের প্রভাতেই সেই বু 

দৃষ্টিগোচর হর, সেইরূপ এই সমস্ত জগত পুর্ণ, ন্বপ্রকাশ, প্রশান্ত, 

এক্াত্র ব্রহ্ম ;,একু হুল্গ ব্যতীত কশ্মিন্কালেও ক্সপর কিছুরই 

সন্তা নাই। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মার দ্বারা বিবেকবলে 

আত্মাকে ' উদ্ধার করিতে হইবে ; ধাহাতে আর জন্ম প্রীর্ল 

করিতে না হয়, তাহ। হইলেন আত্মার উদ্ধার হইল। 
সর্লবদ। সঙ্গী এক মাত্র মনের সহিত বিচারে আম্মার 

উদ্ধার হর । যেমন অন্ধকারের উচ্ছেদ হইলে স্বয়ং আলোক 

দর্শন হয় সেইরূপ কেবলমাত্র অহস্তাব দূরীভূত হইলে. আপনিই 
আত্মার দর্শন, হয়। আমি আমার এই ভাব ত্যাগ, করিয়া 

মনের ঘ্বার! মনের উচ্ছেদ, করিলে আত্মা দর্শন ভয়। পুরাতন 

রথ ভাঙ্গিয়া গেলে সারঘির ক্ষতি কি ৭ জলের সহিত 

পাধাণের সম্বন্ধ কি? পাধাণের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ কি? 
এই ভোগ বিষয়ের সহিত পরমাত্মীর সম্বন্ধ কি? সমুদ্র মধ্যে 
পর্বত থাকিলে তাহার সহিত সমুদ্রের সম্বন্ধ কি? সেইরূপ 
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পরমাঁত্সা ৪ সংসারে সন্বন্গ কি? এই শরীর পরমাত্সার কে ? 

যেমন কাষ্ট ও সলিলের পরস্পর আঘাতে উচ্চ জলের ছিট! 
উত্পন্ন হয় সেইরূপ দেহ ও আত্মার সংযোগে চিত্তবৃ্তি 

উদিত হয়। ঘেমন জলের নিকট কাচ্ঠ লইয়া! গেলে জলে 

প্রতিবিন্দ পড়ে সেইরূপ প্রতিবিম্ব রূপে পরমান্সায় এই 

শরার দর্শন হইতেছে । যেমন জলে বা দর্পণে নিপতিত 

বস্তর প্রতিবিন্ব সতাও নহে, মিথাও্ নহে, আতম্মাতেও 

শরার এইরূপ জানিবে,। যেমন | কান্ত, পাষাণ, জল পরম্পর 

যোগ বা বিয়োগ হইলে কাহার কোন প্রকার সখ 
হুঃখ হয় ন। সেহরীপ দেহাদি আকারে পরিণতু এই পঞ্চ ভুতের 

পরস্পর যোগ বা বিয়োগ হইলে কোন ক্ষতি হয় না । অন্্বান 

দ্ধ হইলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন।* দর্পণ ও 

প্রীতীবন্বের যে সম্বন্ধ, দেহ ও আত্মার সেই সন্বন্ধ কিন্তু 
যেখানে দেহ, সেইখ+নে আত্মা, যেমন যেখানে পুষ্প সেইখানে 

সৌরভ । সূর্য্ের সহিত অন্ধকারের যেমন কোন সম্পূর্ক নাই, 

সেইরূপ দেহাদির সহিত আত্মারও. কোন সম্পর্ক... নাই, । 

অন্ধকারের সহিত আলোকের যেরূপ সম্বন্ধ হয না. সেইরূপ 

দেহের সহিত আত্মার সন্বন্ধ কোনরূপেই হয় না। শীতের 

সহিত উঞ্ণের সন্বন্ধ হয় না, জ্ড দেহের সহিত চেতন আত্মার 

সঙ্গন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না। যেমন দ্বাবানলে সমুদ্র 

আছে একথ। অসস্তব সেইরূপ দেহে সহিত আত্মার সম্ন্ব 

"অতি অসস্ভব। মৃত দেহে আত্মা থাকে ন! বলিয়া! স্পন্দন হয় 
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না হৃতরাং আত্ম! ও দেহে সম্বন্ধ আছছেং_এই...সিদধান্ত.. নিতান্ত 
আম), প্রাণাদি বায়ুর সম্পর্কেই দেহের ম্পন্দনাদি হয় ও 

অন্নাি বস্কর সামর্থো স্থুলতা প্রাপ্ত হইয়! থাকে সুতরাং সেই 

আত্ার সহিত দেহের কোন সম্পর্কই নাই । কার্পাসে € 

পাঁষাণে যেরূপ পার্থক্য, পরমাত্মার ও শরীরে সেই পার্থক্য । 

দেহ বায়ুবশে চলিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে, উঠিতেছে 
বসিতেছে এবং বায়ুর বলেই শব্দ করিতেছে । যেমন বাস্ভ 

যন্ত্রে বায়ু প্রবেশ করিলে শব্দ বাহির হয়, দেহের কণ্ঠাদি স্থান 
হইতে বায়ুর ক্রিয়াতেই এবং মন ও চিত্তের চালনাতে কবর্গ 

চবর্গ ইত্যাদি শব্দ সমুদয় নিঃস্থত হয়, আর চক্ষু স্পন্দন হেতু 
তারার স্পন্দন ও বায়ু হইতে সম্পন্ন হয়, এই প্রকার সকল 

ইন্ড্রিয়কাধা বায়ু দ্বারা চিন্তেরই হইতেছে । দপণ মধ্যে 

প্রতিবিদ্বের মত চিন্তেই সমস্ত অনুভব হুইয়! থাকে, এই চিত্তের 

আবাস শরীর পরিত্যাগ করিয়। স্বীয় বাসনাবলে ঘথায় গমন 

করে, তথায় 'আত্মা অনুভূত হইয়া থাকেন। যেমন দীপ 

যেখানে, আলোকও সেইখানে থাকে, সেইরূপ যেখানে চত্ত 

সেই স্থানে'আত্া! বিমান থাকেন । আঁকাঁশি যেমন সর্বত্র 

বি্ধমান থাকিয়াও দর্পণে প্রতিবিন্বিত হয়, সেইরূপ আত্মা 

সব্বব্যাগী হইয়াও চিত্ত মধ্যে দৃষ্ট হন। যেমন ভূুতলে 
নিন্সস্থান জলের আশ্রয় হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ আত্মার আধার 
হইয়া থাকে । সূর্য্য প্রভা যেরূপ আলোক বিস্তার করিয়! 

-ধাকে, সেইরূপ অস্তঃক'রণ বিশ্বিত আত্মা এই সত্যাসত্য জগৎ, 
বিস্তার করিয়। থাকেন । 
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দেহ ক্ষয় হইলে দেহীর ধ্বংস ভয় না কারণ এ আহা! 

বাসনাপন্ন তলে তখন বাসনায়, ও বাসন] বিহীন হইলে অন্তরীক্ষে, 

আত্মন্পরূপে অবস্থান করেন । জীবকে দেশ এবং কালে অন্তহিত 

হইয়৷ পুনঃ পুনঃ দেহাস্তর গ্রহণ করিতে হয়| বাসন্পনলে 

এইরূপ জীনকে চিরদিন ইতস্তত; ভ্রমণ করাইয়া! গু[ুকে,, জীবগণ 
গাধার, ৮ 

বাসনার বশবনতাঁ হইয়া অতি জীর্ণ হইলেও, নান। প্রকার ছুঃ 

ভোগ করে, এবং নান। প্রকার দেহান্তর দ্বারা চিরদিন কষ্ট 
* জগ চক. পেট £ ক 

ভোগ কা করে, | যেন হিম, পুন্তলিকা সকল পরস্পর স্নেহসূত্রে 

আবদ্ধ হর না, সেইরূপ দেহ, উন্দিয়, মন' আস্স। ইহারাও 
পরম্পর ন্নছবান নঠে। আাত্মার আদি নাই বলিয়। জন্মবিহুন 
এবং জন্মশৃন্য বলিয়াই ক্ষয় নাই। ১ 
:, "এই দেহ মধ্যে য|বতীয় নাড়ীতে যে বায়ু উভয় পার্গে চালিত 

হইয়া পাকে তাহাই প্রাণ সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যখন ভ্রর 

মধস্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবস্থান হয় তখনই পরমেশ্বরকে আম্ম- 

স্রূপে অবগত হওয়া যায়, সেই সময় এ প্রাণের নিরোধ হইয়া 
থাকে। প্রাণ শন্দনকেই মনের রূপ বলিয়া জানিবে, উহ। 

হইতেই সংসার ভ্রম উতপন্ন হইতেছে, উহ্থার উপশম" হইলেই 
সংসার ভ্রান্তি দূর হইয়া থাকে । যাহাতে সমস্ত, যাহা হইতে 

সমস্ত, যিনি সমুদয় ও সমুদয় হইতে যিনি, অথচ যাহাতে কিছু 
নাই, যাহা হইতে কিছু নহে, যে পরমাম্ার সদৃশ দৃষ্টান্ত 
কিছুতেই হুয় না! তথাপি জ্ঞানী লোকে ভণহার পরিচয় জানিতে 
পারেন । তুমি সুখ খু দুঃখের কারণ বলিয়া আত্মা হইতে 



৩০৪ মহাত্মা! তৈলঙগ স্বামীর তর্োপ দেশ 

নিতান্ত পৃথক্ভাবে আছ। যেমন আকাশ্খে কুস্তুম হয় না 
সেইরূপ আত্মার কোন কর্তত্ব নাই। আকাশে মুস্তিক 

সম্পকের ন্যায় আত্মায় কোন প্রকার কল্পন। স্পর্শ করিতে পারে 

না।” অন্তরীক্ষের অবয়বের ন্যায় আত্মার কোনরূপ কর্তন 

নাই । অন্ধকার নাশক প্রভাসম্পনু দীপ দ্বারা যেমন বস্তুকে 
সম্পূর্ণ দেখা যায় সেইরূপ অন্গকার নাশক বিচার দ্বারাও 

শীঘ্রই সেই বিমল ব্রঙ্গাম্বরূপ দেখিতে পাওঞা যায়, যেমন 

সূধ্যদেব গ্রভ। বিস্তার করিলে যাবৎ অন্ধকারের ধ্বংস হয় 
সেইরূপ ব্রঙ্গজ্ঞান উপস্থিত হইলে তাবৎ দুঃখেরই ধবংস হইয়া! 
থাকে। মা উদয়, হ্ইলে, যেখশন ভূতলে আলোক প্রকাশ 

হয় সেইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে. সেই ব্রঙগন্বরূপ জ্ঞে় বন্ধ 

্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া: থাকেন যেমন কেহ নিজ মাং 

আস্বাদন করিতে চাহে না সেইরূপ তিনি যাবং পদার্থেই 

_অভিলাধ শুন্য হন। স্থির মনে চিন্ত। করিয়া দেখিলেই জানিতে 

পারা যায়, “যে ভগবান মনুষ্যকে মুনের মত গঠন, করিয়া 

তাহার নিজের... সমস্ত শক্তি তাহাতে প্রদান, করিয়। "মনুষ্য 

শরীরের ভিতরে ও বাহিরে মাখামাখি হইয়] রহিয়াছেন 
এ 



 শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক সম্পাদিত 

পুস্তকাবলী। 

১। “মহাত্সা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত ও 
তত্বোপদেশ”__ ২য় সংস্করণ, ৩০৪ পৃঃ সম্পূর্ণ । বিষয় সূচী দেখিয়। 

বুঝিতে পারিবেন জীবনুক্ত স্বামীর উপদেশ জলন্ত সত্য। বেদ বেদান্ত 

ন। পড়িয়া এই উপদেশানুসারে চলিলে মুক্তি করতলগত। 

বিষয় (১) ঈশ্বর । (২)স্ষ্টি। (৩) সংসার। (৪)-গরু ও 

শিষ্য। (৫) চিততশুদ্ধি। (৬) ধর্দয। (৭) উপাসনা । 
(৮) পূর্ধজন্ম ৪ পরজন্ম। (৯) আত্মবোধ। (১০) তন্ময়ত্ব। 
(১১))কয়েকটী সার কথ! । (১২) তন্বজ্ঞান। 

'এতত্ব্যতীত মহাপুরুষের অভাবীন্ন জীবন কথা প্রড়িয্া বিশ্মিত হস্কবেন। 
২। আগ্তবাক্য মহাম্মা স্বামীর “মহাবাক্য রত্রাবলী ও তাহার 

সবল বঙ্গানুবাদ” |.-_মধ্যধর্্ম ও দর্শন মন্থন করিল্সা এই গ্রন্থ 

রচিত । মহাপুরুষের স্বহস্ত লিখিত টীকা দুশ্রাপ্য হওয়াতে এ 
সংস্করণে উহ] সন্নিবেশিত হয় নাই। উহাও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা, 

আছে। তীহার ইচ্ছা হইলেই উহা জগতে প্রকাশি হইবে । এই 

অপূর্ব গ্রচ্থের বঙ্গানুবাদে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি মহাপুরুষের উপদেশ 
পাইয়। রুতার্থ হইলেন । 

বিষয় £--€১) সার্ধাত্তিক বিধিবাকা। 6২) বন্ধ-মোক্ষবাক্য। 

(৩). অবিদ্বমিন্দাবাক্য। (8) অগন্মিথ্যাবাক্য। (৫) 
উপদেশ ঝাক্য। (৬) জীবব্রক্ষবাক্য। (৭) মনন বাক্য। 

(৮) জীবন্ুক্তি বাক্য। (৯),স্বান্ভূতি বাক্য। (১০) 

সমাধি বাক্য। (১১ নানাঁলিঙ্গ প্ূরপ বাক্য। (১২) 
পুংলিঙগ শ্বরনপ বাক্য। (১৩) স্বীলিঙগ শ্বরূপ বাক্য। 



(১৪) নপুংসকলিঙ্গ স্বরূপ বাক্য । (১৫) আম্ম স্বরূপ বাক্য। 

(১৬) সর্ধ স্বরূপ বাক্য। (১৭) ব্রহ্গ শ্বরূপ বাক্য। 

(০১৮) অবশিষ্ট বাক্য । (১৯) ফল বাক্য। (২৭) বিদেহ 

মুক্তি বাক্য । | 

৩। “তত্ববোধ”"- অবতার নিজের কার্য সম্প্ণ করিবার জন্য 

যে শিষ্য মগ্ুলী রাখিয়! যান তাহার ব্রহ্মচর্যয পালন করিয়। যে তত্ব 

উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারই কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া! মাতৃভাষায় অঞ্জলি 

দেওয়া হইয়াছে । বিষয়ের গুরুত্বে ও ভাষার পৃততায় ইহ যে অতি 
উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহ সুধী মাত্রেই ম্বীকার করিবেন। 

বিষয় (১) বব বা জগৎ্। (২) আধ্যভূমি ভারতবর্ধ। 
(৩ অহংতত্ব। (৪) দর্শন। (৫) ভ্রিবেণী। 0৬) কাল 

(৭) ব্যোম বা আকাশ। (৪) শব বানাদ। (৯) বাক্য । 

(১০) প্রকৃতি । (১৯) শক্তি। (১২) মায়া। (১৩) প্রাণ। 

(১৪) মন। (১৫) বুদ্ধি। (১৬) চিত্ত। (১৭) সারতত্ব। 

€১৮) কুমার দেবত্রত। (১৯) সিদ্ধাশ্রম । (২০) ব্রহ্গচর্যয । 

(২১) সন্যাস ও আনন্দ। (২২) স্বাধীন ও পরাধীন । 

(২৩) স্ত্য। (২৪) চৌর্য্য। (২৫) শরীর। (২৬) ব্যাধি 
(২৭) জরা । (২৮) মৃত্যু । (২৯) শ্মশান । 

'প্রত্যেক গ্রন্থের মূলা ১৪০ দেড় টাক] । 

প্রাপ্তিস্থান-_ 

শ্রীযোগেক্্র নাথ মুখোপাধ্যায় | 
১১০ নং কলেজ হ্রীট, কলিকাত]। 

* উক্ত ৩ খানি পুস্তক একত্র লইলে ডাক মাণুলাদি লাগিবে না। 












